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Introducere

Economia Romåniei a trecut printr-o perioad` turbulent` \n ultimii trei ani, dup` o perioad` foarte 
lung` de aproape un deceniu de cre[tere mare a Produsului Intern Brut (PIB), sc`dere a [omajului 
[i cre[tere a prosperit`]ii. Avåntul anterior crizei economice a fost \nso]it, de asemenea, de un 
angajament sus]inut pentru reforme economice, culminånd cu aderarea Romåniei la Uniunea 
European` (UE) \n luna ianuarie 2007. „Modelul de cre[tere” pe care Romånia [i multe alte ]`ri 
din Europa Central` [i de Sud-Est (ECSE) l-au avut \n vedere s-a bazat pe intr`ri semnificative de 
capital, cre[tere economic` rapid`, cre[terea tranzac]iilor, leg`turi investi]ionale [i politice cu economia 
mondial` la scar` larg`. |n timp ce acest model corespundea \n mare m`sur` circumstan]elor care 
prevalau \n Romånia, vulnerabilit`]ile pe care le-a creat au fost brusc dezv`luite atunci cånd s-a 
declan[at criza economic` mondial` \n a doua jum`tate a anului 2008. |n cazul Romåniei, aceste 
vulnerabilit`]i au fost accentuate \n mare m`sur` de politicile fiscale pro-ciclice implementate pe durata 
anilor de avånt economic, implicånd salarii mai mari, beneficii sociale [i un num`r de angaja]i mai mare \n 
sectorul public, care au condus la un deficit fiscal de 4,8% din PIB \n anul 2008.

Anii 2009 [i 2010 au fost extrem de dificili pentru Romånia. Totu[i, \ncepånd cu luna septembrie 
2011, exist` semne pozitive clare c` recesiunea s-a \ncheiat [i c` economia a \nceput s` creasc` din 
nou. Acest capitol prezint` cåteva dintre cele mai recente [i importante progrese macroeconomice, 
explicånd modul \n care legiuitorii [i institu]iile interna]ionale au \ncercat s` atenueze cele mai grave 
efecte ale crizei economice. Capitolul ofer` argumente \n favoarea r`spunsului mediului politic la 
recesiunea economic`, care a fost \n mare parte adecvat, [i ar`t` c` exist` condi]ii pentru revenirea la 
o cre[tere sustenabil`, cu condi]ia ca politicile fiscale [i monetare prudente s` fie combinate cu eforturi 
accelerate pentru \mbun`t`]irea mediului de afaceri.

Impactul crizei economice 

Romånia a resim]it impactul crizei economice [i financiare mondiale mai intens decåt multe alte ]`ri din 
ECSE. |n anul 2009, PIB a sc`zut cu 7,1%, un regres evident \n special \n activitatea de construc]ii. 

Cre[terea produc]iei industriale a fost, de asemenea, negativ` \n anul 2009, opera]iunile 
comerciale s-au redus dramatic, cu exporturi care au sc`zut cu 18% de la un an la altul, iar 
importurile s-au diminuat, cu mai mult de 34% de la an la an. Deficitul de cont curent a sc`zut brusc la 
numai 4,2% din PIB \n anul 2009 (comparativ cu 11,6% \n anul 2008), \n timp ce Investi]iile Str`ine Directe 
(ISD) au sc`zut cu mai mult de 60%. Rata [omajului a crescut u[or de la declan[area crizei economice, 
\ns` r`måne relativ sc`zut` comparativ cu ]`rile din regiune [i alte ]`ri UE, la 7,3% \n luna iulie 2011, 
conform datelor Eurostat. Dup` nivelurile foarte mari din anii anteriori crizei economice, cre[terea 
volumului de credite \n sectorul privat s-a redus semnificativ \ncepånd cu sfår[itul anului 2008. R`måne 
u[or pozitiv` de la un an la altul, de la mijlocul anului 2011, \ns` \n general, accesul limitat la creditare 
ac]ioneaz` ca un obstacol \nc` asupra cererii interne.

|n anul 2010, s-au f`cut eforturi ca economia s` ias` din recesiune - \ns` \n mare m`sur` nu s-a reu[it - astfel 
c` PIB-ul a continuat s` scad` cu 1,3%. O defalcare detaliat` a evolu]iei trimestriale a PIB este prezentat` \n 
Graficul 1 de mai jos. Acesta arat` c` ratele de cre[tere trimestrial` s-au men]inut u[or negative de la an la 
an pe parcursul anului, iar \n T1 2011 au devenit pozitive. Totu[i, de la trimestru la trimestru, rata de cre[tere 
\n T4 2010 a fost u[or pozitiv`, situåndu-se la 0,1%. |n general, declinul anual \n PIB de 1,3% a fost mai pu]in 
grav decåt au prezis majoritatea anali[tilor.

Mediul macroeconomic
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Indicatori macroeconomici mai recen]i furnizeaz` dovezi suplimentare c` activitatea economic` se 
redreseaz` \ncet. Exporturile au crescut substan]ial, cu mai mult de 20% de la un an la altul \n 2010, 
comparativ cu o accelerare de 14%, \n aceea[i perioad`, a importurilor - a se vedea Graficul 2. Prin urmare, 
exporturile nete ajut` la redresare, similar cu tendin]a altor ]`ri din regiune.

Produc]ia industrial` lunar` a revenit la ratele de cre[tere pozitive anuale \n luna noiembrie 2009 
[i a crescut cu 5,5% \n medie \n anul 2010. Graficul 3 prezint` o defalcare detaliat` a evolu]iei 
produc]iei industriale pe durata crizei economice. Se vede c` sectorul este schimb`tor lunar, \ns` tendin]a 
general` este cu siguran]` una de \mbun`t`]ire.

Graficul 1: PIB trimestrial, cre[tere anual` \n termeni procentuali

Graficul 3: Produc]ia industrial`, modificare anual` \n termeni procentuali

Graficul 2: Activitatea comercial` \n modificare anual` \n termeni procentuali

Sursa: Autorit`]ile na]ionale.

Sursa: Autorit`]ile na]ionale prin serviciul de date CEIC.

Sursa: Autorit`]ile na]ionale.
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Totu[i, ca aspect negativ, ISD nete continu` s` scad` [i au continuat s` scad` \n anul 2010 
cu aproximativ 26% fa]` de anul 2009 cånd au \nregistrat o sc`dere puternic`. |nc` o sc`dere 
s-a \nregistrat \n prima jum`tate a anului 2011. ISD reprezint` acum aproximativ 2% din PIB, un 
nivel mic pentru o economie cu nivelul de dezvoltare al Romåniei [i un indicator al sc`derii mondiale 
a \ncrederii investitorilor pe durata crizei economice. 

R`spunsul mediului politic 

Autorit`]ile au r`spuns \n moduri diferite la efortul de a face fa]` celor mai grave efecte ale crizei 
economice. Cadrul general al programului de r`spuns la criza economic` al Guvernului Romåniei 
(GR) l-a reprezentat Acordul Stand-by (ASB) pe o perioad` de doi ani \n valoare de 13 mld. EUR pe 
care autorit`]ile romåne l-au solicitat de la Fondul Monetar Interna]ional (FMI) \n luna martie 2009. 
ASB a f`cut parte dintr-un pachet extern de salvare, mai mare. Acesta a fost explicit legat de 
un \mprumut suplimentar \n valoare de 5 mld. EUR acordat de EU, \mpreun` cu un angajament 
de 1 mld. EUR de la Banca Mondial` (BM) [i 1 mld. EUR de la Banca European` pentru Reconstruc]ie [i 
Dezvoltare (BERD)1. Anun]ul cu privire la acest sprijin \n valoare de 20 mld. EUR din partea principalelor 
institu]ii financiare interna]ionale a avut un impact pozitiv major asupra \ncrederii [i a indicat o hot`råre 
ferm` a comunit`]ii interna]ionale de a ajuta Romånia pe durata crizei economice.

Aspectul cel mai problematic al politicii economice din ultimii doi ani a fost \n domeniul fiscal. 
GR a prev`zut ini]ial un program de stimulente economice, care urma a fi lansat \n luna 
februarie 2009, \n valoare de 13 mld. EUR, cu investi]ii majore planificate \n infrastructur`. 
Totu[i, capacitatea atåt fiscal`, cåt [i tehnic` de a implementa acest program nu era instituit`, avånd 
\n vedere circumstan]ele din acea perioad`. Pentru 2010, GR a convenit cu FMI asupra unui 
deficit general guvernamental ]int` de 6,8% din PIB (pe baza lichidit`]ilor). Pentru a realiza acest lucru, 
autorit`]ilor li s-a solicitat s` implementeze unele m`suri extrem de drastice [i dificile din punct de 
vedere politic, inclusiv o reducere cu 25% a salariilor \n sectorul public, o reducere cu 15% \n 
majoritatea transferurilor privind presta]iile sociale [i o cre[tere de 5% \n cota de TVA 
(la 24%) \ncepånd cu luna iulie 2010 (cea din urm` fiind propus` \n locul reducerii cu 15% a 
pensiilor, m`sur` care a fost declarat` neconstitu]ional`). |n luna martie 2010, Parlamentul a aprobat o 
nou` lege privind responsabilitatea fiscal`, urm`rind s` \mbun`t`]easc` planificarea fiscal` pe termen 
mediu [i \nfiin]area Consiliului Fiscal.

Spre finalul anului 2010, autorit`]ile au implementat o nou` serie de m`suri, a[a cum s-a 
convenit cu FMI. Au fost aduse modific`ri importante legii pensiilor, a fost implementat un 
sistem unic de salarizare \n sectorul public [i a fost adoptat bugetul pe anul 2011, care avea prev`zut 
ca ]int` un deficit general guvernamental de 4,4% din PIB. Conform celor mai recente date, deficitul 
bugetar pentru anul 2010 s-a men]inut la 6,5% din PIB, \ncadråndu-se \n ]intele de deficit convenite cu FMI. 
Programul s-a finalizat cu succes [i Consiliul Director FMI a aprobat un ASB \n valoare de 3,5 
mld. EUR la sfår[itul lunii martie 2011. Acesta se afl` \n stråns` leg`tur` cu alte \mprumuturi de la 
institu]ii financiare interna]ionale, \n spe]`: 1,4 mld. EUR [i 0,4 mld. EUR de la UE [i de la BM. 
Aceste progrese reprezint` o realizare important` pentru GR, avånd \n vedere natura politic` sensibil` 
a multora dintre m`surile necesare pentru a respecta programul.
|n ceea ce prive[te latura monetar`, Banca Na]ional` a Romåniei (BNR) a r`spuns sc`derii economice 
printr-o relaxare monetar` gradual` [i a redus rata dobånzii cheie de politic` monetar` \n mai multe 
etape de la 10,25% \n ianuarie 2009 la 6,25% \n mai 2010. Aceast` rat` s-a men]inut neschimbat` 
\ncepånd cu jum`tatea lunii septembrie 2011. Una dintre cele mai mari provoc`ri pentru BNR a fost 
men]inerea infla]iei sub control \n pofida atåt a cre[terii globale a pre]urilor alimentelor [i energiei, cåt 
[i a efectului unic al major`rii TVA \n iulie 2010.

Ca urmare a dublului impact al acestor for]e, infla]ia a cunoscut o accelerare \n a doua jum`tate a 
anului 2010, men]inåndu-se, de la un an la altul, pån` \n luna decembrie, la 8%, nerespectånd astfel ]inta 
infla]ionist` a BNR de 3,5 ± 1% pentru 2010. Aceasta a crescut \n continuare \n prima jum`tate a anului 
2011 ajungånd la 8,4%, \ns` rata anual` a \ncetinit semnificativ de atunci (deoarece efectul de baz` al 
major`rii TVA a expirat) situåndu-se la 4,25% \n luna august 2011. BNR a revizuit \n cre[tere obiectivul 
de infla]ie pentru sfår[itul anului 2011 la 5,1%, \ns` rata efectiv` poate ajunge la un nivel mai mic, 
deoarece un sezon agricol foarte bun ar diminua temporar presiunea asupra pre]urilor la alimente. Graficul 4 
prezint` mai detaliat evolu]ia Indicelui Pre]urilor de Consum (IPC).

1 Angajamentele totale BERD \n 2009 [i 2010 au dep`[it a[tept`rile [i s-au ridicat la suma de 1,3 mld. EUR. 
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Cerin]ele privind rezerva minim` atåt pentru pasivele \n valut`, cåt [i \n lei, au sc`zut \n cursul anului 2009. 
Raportul atåt al pasivelor \n lei pe termen lung, cåt [i pe termen scurt a fost redus de la 20% la 18% la 
finalul anului 2008. Pe de alt` parte, cerin]ele privind rezerva obligatorie de 40% pentru pasivele \n valut` cu 
scaden]a de peste doi ani au fost eliminate \n \ntregime \n martie 2009, \n timp ce raportul pasivelor \n 
valut` pe termen scurt a fost redus gradual de la 40% la 25% \ntre iunie [i noiembrie 2009, [i cu \nc` 20% 
la \nceputul lunii aprilie anul acesta. |n pofida fluctua]iilor temporare, rata de schimb a leului s-a men]inut  
relativ stabil` \n 2010 la aproximativ 4,2 fa]` de EUR, cunoscånd o u[oar` depreciere cu 6% \n medie 
comparativ cu anul 2009. 
Primul ASB \ncheiat cu FMI a fost \nso]it de Ini]iativa European` de Coordonare \n domeniul 
Bancar, cunoscut` [i ca „Ini]iativa Viena”, \n baza c`reia cele nou` institu]ii principale de credit cu 
capital str`in, active pe pia]a din Romånia (care de]in o cot` de pia]` de aproximativ 70%), s-au angajat 
s`-[i men]in` expunerea existent` fa]` de economie [i s` majoreze capitalul \n vederea men]inerii unei 
rate de adecvare a capitalului de peste 10%. Ini]iativa s-a dovedit de succes \n Romånia, deoarece sectorul 
bancar a r`mas lichid [i bine capitalizat pe durata crizei financiare, iar rata de adecvare a capitalului 
s-a men]inut cu mult peste cerin]a minim`, la 14,7% \n decembrie 2010. |n septembrie 2010, 
companiile-mam` str`ine s-au angajat s`-[i men]in` expunerea existent` fa]` de economie [i, \n 
baza unor scenarii aferente testelor de stres convenite cu BNR, s` majoreze capitalul [i s` 
men]in` o rat` de adecvare a capitalului la minim 10% pe durata desf`[ur`rii programului. |n martie 2011, 
filialele b`ncilor str`ine care opereaz` \n Romånia [i-au reafirmat angajamentul pe termen lung fa]` 
de economia ]`rii.

Dup` trei luni consecutive de cre[tere negativ` a volumului de credite la \nceputul anului 2010, activitatea 
de creditare a institu]iilor de credit a cunoscut, din nou, o u[oar` cre[tere, iar cre[terea volumului de credite 
\n sectorul privat s-a men]inut de la un an la altul, pån` \n februarie 2011, la 4,2% (a se vedea Graficul 5). 
Totu[i, propor]ia creditelor neperformante (CN), ca procent din total, a continuat s` creasc` [i s-a situat la 
13,6% \n iulie 2011 (\n baza unei defini]ii interna]ionale comparabile c` CN este un credit care \nregistreaz` 
restan]e de 90 de zile sau mai mult [i pentru care au fost ini]iate procedurile legale).

Graficul 5: Cre[terea volumului de credite \n sectorul privat, modificare anual` \n termeni 
procentuali

Sursa: Autorit`]ile Na]ionale via CEIC.

Graficul 4: Modific`rile anuale ale IPC \n termeni procentuali

Sursa: BNR
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Perspective [i provoc`ri viitoare 

Una dintre cele mai \ncurajatoare tr`s`turi din ultimii doi ani din Romånia este angajamentul ferm fa]` 
de stabilitatea macroeconomic` \n contextul unei situa]ii deosebit de dificile. Prin urmare, au fost create 
condi]iile pentru o redresare economic` \n 2011. 

Cu toate acestea, expansiunea economic` din 2011 va fi probabil una modest`. Atåt autorit`]ile, cåt [i FMI 
estimeaz` o cre[tere de 1,5% \n 2011, care se aliniaz` mai mult sau mai pu]in a[tept`rilor pie]ei. 

La \nceputul lunii septembrie 2011, perspectiva pe termen scurt este supus` unor riscuri 
[i incertitudini semnificative. |n timp ce majoritatea anali[tilor economici se a[teapt` ca \n Romånia 
cre[terea economic` din 2012 s` dep`[easc` nivelul anului 2011, acest lucru este supus revizuirii 
\n sc`dere, depinzånd de rezultatul crizei \ndator`rilor \n zona Euro. |n vederea atingerii 
poten]ialului de cre[tere economic` pe termen mediu, men]inerea unui angajament ferm fa]` de 
reformele structurale este de maxim` prioritate pentru autorit`]i, \n vederea cre[terii \ncrederii 
investitorilor \n economia na]ional` [i a consolid`rii imaginii Romåniei ca fiind o destina]ie 
atractiv` pentru investi]ii str`ine. |n cea mai recent` evaluare a sa, FMI a solicitat \n mod justificat 
GR s` continue reformele \n domeniul muncii [i protec]iei sociale, s` controleze cheltuielile din 
\ntreprinderile de stat [i s` gr`beasc` procesul de privatizare al cåteva active de]inute de stat. 
De asemenea, a subliniat necesitatea de a \nt`ri substan]ial capacitatea tehnic` [i administrativ` a 
Romåniei de absorb]ie a fondurilor structurale [i de coeziune disponibile ale UE, ceea ce este o 
prioritate pentru GR.

A[a cum se arat` \n diverse analize [i sondaje efectuate \n ]ar`, exist` \nc` importante puncte slabe 
\n mediul de afaceri. Spre exemplu, raportul Doing Business 2011 al BM plaseaz` Romånia pe locul 56 
din cele 183 de economii analizate. Acesta eviden]iaz` deficien]e permanente cu privire la plata taxelor 
[i la procedurile de insolven]`, domenii \n care Romånia se claseaz` pe pozi]ia 151 [i respectiv 102. 
|n graficul 6 este prezentat` o imagine de ansamblu asupra acestor punctaje. De asemenea, Business 
Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS), un studiu \n care sunt analizate percep]iile a 
aproape 12.000 de \ntreprinderi din 29 de ]`ri, realizat de BERD \mpreun` cu BM \n 2008-2009, continu` s`  
eviden]ieze aceste impedimente din domeniul afacerilor. Conform acestui studiu, aproape 28% din 
to]i antreprenorii romåni care au participat la sondaj au identificat cotele de impozitare ca fiind cel mai 
mare obstacol \n desf`[urarea opera]iunilor comerciale. 

Dup` 20 de ani de tranzi]ie, \n baza a numeroase studii, exist` dovada clar` a unei leg`turi 
pozitive \ntre reforme [i cre[terea economic`. Economia Romåniei poate profita de redresarea global`, 
de[i nu se [tie cu siguran]` cånd ar putea avea loc acest lucru. Romånia dispune de o baz` economic` 
diversificat`, de numeroase avantaje competitive [i de un poten]ial de recuperare semnificativ, avånd \n 
vedere c` PIB-ul actual pe cap de locuitor reprezint` numai 45% din media european` (estimare 2010) 
pe baza parit`]ii puterii de cump`rare. |ns` acest poten]ial nu va fi atins f`r` implementarea reformelor 
identificate \n prezentul raport.

Graficul 6: Doing Business 2010 vs. 2011 - Romania pe subcategorii

Sursa: BM
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

Nu poate exista dezvoltare durabil` \n lipsa unei bune guvernan]e. Nivelul bun`st`rii popula]iei fiec`rei 
]`ri \n parte este, de cele mai multe ori, atribuit standardelor de guvernan]`. |n ]`rile \n care exist` 
corup]ie, un control neadecvat al fondurilor publice, \n care lipse[te responsabilizarea sau \n ]`rile cu 
o societate civil` nedezvoltat`, \n mod inevitabil, dezvoltarea are de suferit. Buna guvernan]` este 
important` pentru ]`rile aflate \n toate stadiile de dezvoltare, de aceea oamenii o privesc ca pe un ideal greu 
de atins \n totalitate, dar la care aspir` fiecare stat.

Aderarea la UE a marcat \nceputul unei noi etape de dezvoltare a ]`rilor din Europa Central` [i de Est 
(ECE). Pentru Romånia, procesul de aderare la UE a contribuit la accelerarea unor etape ale dezvolt`rii 
pentru a atinge nivelul ]`rilor vest-europene. Din p`cate, motivarea care a stat la baza transform`rii [i 
adopt`rii majorit`]ii reformelor din Romånia a fost, \n mare m`sur`, generat` de factori independen]i 
de scopul guvernelor na]ionale, \n principal de nevoia de aliniere la standardele UE sau de respectarea  
acordurilor \ncheiate cu institu]ii financiare interna]ionale. |n acest context, Romånia \nc` se 
confrunt` cu un deficit de guvernan]` care afecteaz` multe aspecte ale vie]ii publice [i genereaz` acorduri 
institu]ionale inadecvate, incompeten]` managerial`, un proces de reglementare ineficient [i absen]a 
aplic`rii consecvente a unui stat de drept. 

Corup]ia r`måne \nc` una dintre cele mai importante probleme care afecteaz` dezvoltarea 
economic` [i social` din Romånia. Organiza]iile interna]ionale \nc` mai critic` Romånia pentru 
\nregistrarea unui progres redus \n domeniul reformei judiciare [i al ini]iativelor de combatere a corup]iei. 
Astfel, pentru a crea practici de bun` guvernan]`, Romånia ar trebui s` se axeze mai mult pe 
promovarea statului de drept [i pe lupta \mpotriva corup]iei. 

Autorit`]ile romåne, \mpreun` cu sectorul privat, trebuie, de asemenea, s` ia m`suri pentru a 
spori competitivitatea ]`rii [i bun`starea popula]iei prin \mbun`t`]irea managementului resurselor 
publice, prin reforme care acoper` institu]iile publice [i prin sprijinirea dezvolt`rii [i men]inerii unui 
mediu economic [i de reglementare transparent [i stabil care s` conduc` la activit`]i eficiente ale 
sectorului privat. |n plus, deoarece o bun` guvernan]` implic` [i o rela]ie bazat` pe \ncredere [i 
un parteneriat activ cu societatea civil`, m`surile de reform` viitoare ar trebui s` implice cet`]enii 
mai mult [i \n mod mai activ \n politic` [i \n elaborarea de politici, \n mare parte prin consolidarea 
societ`]ii civile. 
 
 

Buna guvernan]`
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

|n ultimii cå]iva ani, mediul fiscal romånesc s-a \mbun`t`]it prin reducerea num`rului 
impozitelor datorate de firme [i persoane fizice, precum [i printr-o mai mare transparen]`. 
Armonizarea sistemului fiscal al ]`rii cu legisla]ia UE a contribuit la stabilitatea pe termen lung 
deoarece acest lucru a determinat ca sistemul fiscal romånesc s` fie mai previzibil. |n ianuarie 
2011, legisla]ia privind contribu]iile sociale a fost \ncorporat` \n Codul fiscal, ceea ce a contribuit 
la asigurarea unei transparen]e sporite. |n ultimii cå]iva ani, legisla]ia privind pre]urile de transfer a fost 
clarificat`, acum urmånd \ndeaproape principiile Organiza]iei pentru Cooperare [i Dezvoltare Economic` 
(OCDE) [i UE.

FIC apreciaz` deschiderea Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscal` (ANAF) c`tre dialog [i a[teapt` 
continuarea [i extinderea procesului consultativ atåt cu ANAF, cåt [i cu Ministerul Finan]elor 
Publice (MF). Cu toate acestea, r`måne problema constant` a adopt`rii unor prevederi legale, de 
multe ori \ntr-un termen foarte scurt, mediul de afaceri avånd pu]in timp pentru a aduce o contribu]ie 
eficient`. Prin urmare, FIC recomand` ca MF s` acorde comunit`]ii de afaceri timp suficient pentru a revizui 
proiectele legislative.

FIC recomand` reintroducerea sistemului care s-a aplicat de la 1 ianuarie pån` la 15 aprilie 2007, care 
permitea ca plata TVA pentru bunurile importate din afara UE s` fie amånat` pån` cånd acestea ajungeau la 
destinatarul lor final din Romånia sau din alt stat membru UE.

FIC recomand`, de asemenea, urm`toarele m`suri generale pentru simplificarea sistemului fiscal 
[i pentru stimularea investi]iilor: (a) introducerea legii holdingurilor \n Romånia; (b) reducerea 
contribu]iilor de asigur`ri sociale; (c) exceptarea de la plata impozitului \n Romånia pentru 
fondurile de investi]ii cu sediul \n str`in`tate; (d) introducerea deductibilit`]ii integrale pentru cheltuielile 
rezultate din casarea stocurilor [i a mijloacelor fixe; (e) scutirea total` de la plata impozitului pe 
profitul reinvestit; (f) reducerea cotei standard a TVA \napoi la 19%.

Regimul fiscal
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

O legisla]ie eficient` [i un sistem judiciar func]ional sunt premisele obligatorii pentru o societate s`n`toas` 
[i prosper`. Atåt procesul legislativ, cåt [i cel judiciar din Romånia au deficien]e, ceea ce presupune costuri 
semnificative pentru societate. 

Statul de drept este esen]ial pentru atragerea de ISD. Lipsa unui sistem judiciar func]ional a fost 
semnalat` de multe ori ca fiind principala problem` \n Romånia pentru investi]iile str`ine. 
Nu este greu de \n]eles cum un risc (perceput) crescut pentru investitor se materializeaz` \n nevoia de 
rentabilitate mai mare [i apoi \n costuri mai ridicate pentru popula]ie.

Sistemul judiciar din Romånia continu` s` fie supus unor critici dure din partea Comisiei 
Europene (CE). Raportul de anul trecut al CE asupra progreselor \nregistrate \n cadrul Mecanismului de 
Cooperare [i Verificare (MCV) a fost de departe cel mai critic la adresa autorit`]ilor romåne 
de la aderarea la UE. A fost pentru prima dat` cånd CE a spus explicit c` Romånia „\[i \ncalc` 
angajamentele de aderare”.

Incapacitatea de a solu]iona problema corup]iei [i de a institui reforme juridice a determinat UE s` amåne 
integrarea planificat` a Romåniei la spa]iul Schengen \n loc de luna martie, a[a cum se planificase ini]ial. 
|n pofida evalu`rilor tehnice pozitive efectuate pån` \n prezent \n acest domeniu [i a faptului c` nu 
exist` nicio leg`tur` juridic` \ntre integrarea Romåniei \n spa]iul Schengen [i MCV pe justi]ie, problemele 
permanente ale unui sistem judiciar ineficient [i corup]ia la nivelul poli]iei [i vame[ilor au determinat 
cåteva state membre UE s` decid` c` Romåniei nu i se poate \ncredin]a gestionarea grani]elor comune [i a 
sistemului de vize.

Avånd \n vedere aceste aspecte, FIC solicit` s` se ac]ioneze imediat \n urm`toarele domenii: 
responsabilizarea sistemului judiciar, caracterul uniform al jurispruden]ei, o mai mare consolidare a 
capacit`]ii de combatere a corup]iei, precum [i \mbun`t`]irea procesului legislativ. 

Sistemul judiciar
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

Administra]ia Fondului pentru Mediu (AFM) ar trebui s` organizeze runde periodice de selectare 
a proiectelor de mediu referitoare la diferite aspecte de mediu [i s` nu se limiteze numai 
la cåteva tematici, cum ar fi: schema de re\nnoire a parcului auto (programul Rabla), sistemele 
de termoficare din gospod`rii [i energia regenerabil`. Astfel, reprezentan]ii din industrie, care 
reprezint` sursa principal` a veniturilor Fondului pentru Mediu („Fondul”), ar trebui s` aib` 
posibilitatea de a depune cereri [i de a ob]ine fonduri pentru finan]area proiectelor lor de mediu. Ghidurile 
de finan]are aferente ar trebui s` stabileasc` criterii de eligibilitate care s` fie accesibile pentru companii.

De[i \n \ntårziere \n a fi transpus` \n legisla]ia na]ional`, ar trebui s` existe o rund` final` (mai scurt`) 
de dezbateri publice cu privire la Directiva cadru privind managementul de[eurilor (DCMD), astfel 
\ncåt p`r]ile interesate relevante (inclusiv FIC) s` aib` posibilitatea de a propune rectific`ri cu 
privire la versiunea final`, \nainte de publicarea oficial`. Ar trebui insistat pe ob]inerea unui echilibru 
\ntre responsabilit`]ile pe care le au autorit`]ile locale [i cele ale sectorului industrial. De asemenea, 
specifica]ii clare pentru obliga]iile referitoare la managementul de[eurilor pentru to]i operatorii care 
\ntreprind activit`]i similare, ar trebui luate \n considerare. 

|n ceea ce prive[te managementul de[eurilor de ambalaje [i obliga]iile de valorificare [i reciclare 
a acestora, pentru evitarea dublelor sau chiar multiplelor raport`ri a acelora[i cantit`]i de de[euri, ar 
trebui reglementate cerin]ele specifice pentru asigurarea trasabilit`]ii de[eurilor (inclusiv a diverselor 
tipuri de materiale provenite din de[euri). De asemenea, procedurile de raportare la nivel na]ional 
trebuie actualizate [i corelate pentru a asigura acurate]ea datelor trimise la Agen]ia European` de 
Mediu, pentru a reduce discrepan]a concuren]ial` [i pentru a crea premisele unui cadru echitabil pentru 
to]i operatorii economici responsabili.

Ar trebui realizat` o revizuire a reglementarii cu privire la de[eurile de echipamente electrice 
[i electronice (DEEE) existente pentru a impune autorit`]ilor r`spunderi clare \n ceea ce 
prive[te atingerea obiectivelor de colectare a DEEE (obiective de colectare pentru autorit`]ile locale 
[i aplicarea strict` a acestora pentru a combate fluxurile „paralele” ilegale). Ar trebui create premisele 
pentru a permite tuturor operatorilor care gestioneaz` DEEE s` efectueze \nregistr`ri [i raport`ri [i, de 
asemenea, ar trebui s` existe sanc]iuni mai aspre pentru colectarea [i tratarea ilegal` a DEEE. 

Ar trebui create condi]iile necesare pentru a asigura alocarea preliminar` corespunz`toare 
a certificatelor de emisii relative perioadei post 2012 [i \naintarea c`tre CE \n timp util a documentelor 
solicitate. Autorit`]ile implicate ar trebui s` ofere sprijin activ [i continuu operatorilor pentru a asigura o 
\n]elegere clar` [i uniform` a regulilor de alocare. 

O aten]ie deosebit` ar trebui focalizat` \n crearea condi]iilor necesare pentru asigurarea unei pie]e 
a certificatelor de CO

2
 transparente, eficiente [i \n condi]ii de deplin` securitate a sistemelor informa]ionale.

Mediu
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

Energia este unul dintre domeniile care ar putea aduce Romåniei o cre[tere economic` semnificativ` 
\n urm`torii ani, dar care ar putea crea \ns` multe probleme dac` nu sunt luate anumite decizii cheie.

Pentru a continua atragerea de noi investi]ii, sectorul energetic romånesc are nevoie de: 

- liberalizarea treptat` a pie]ei, cu un plan pe termen mediu care s` stabileasc` o foaie de parcurs 
 realizabil`, bazat` pe respectarea deplin` a directivelor celui de-al Treilea Pachet legislativ al UE cu 
 privire la energie;

- o reglementare bine echilibrat` care s` trimit` semnalele de investi]ie corecte [i care s` fie 
 aplicat` \n mod corespunz`tor [i \n timp util;

- deschiderea real` a sectorului de producere a energiei electrice c`tre investitori priva]i, f`r` 
 distorsiuni suplimentare de pia]`, care rezult` din cvasi monopoluri de generare de]inute de stat;

- un mecanism de sprijin stabil, de \ncredere [i previzibil care s` stimuleze dezvoltarea energiei 
 regenerabile; 

- cre[terea integr`rii \n sectorul European al energiei, \n special \n ceea ce prive[te infrastructurile de 
 gaz [i electricitate;

- un accent mai puternic pe solu]ii f`r` emisii de carbon sau cu emisii sc`zute, pentru a atinge 
 obiectivele de mediu;

- o independen]` politic` [i economic` real` a Autorit`]ii de Reglementare.

Sectorul energetic
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

Poten]ialul agricol al Romåniei este uria[, \ns` \nc` slab dezvoltat. Investitorii interesa]i de acest poten]ial 
sunt prezen]i [i au convingerea c`, printr-o politic` prioritar` \n domeniul agriculturii, se pot crea condi]ii 
favorabile dezvolt`rii economice sustenabile.

Romånia se clasific` pe locul cinci \n UE \n ceea ce prive[te suprafa]a total` a terenului arabil, \ns` ob]ine 
mai pu]in de 3% din produc]ia agricol` a UE [i are o productivitate a for]ei de munc` de 7 ori mai mic` decåt 
media european`.

Parcelarea excesiv` a terenului, folosirea inadecvat` a tehnologiei, infrastructura slab` sau capacitatea 
slab` de absorb]ie a fondurilor structurale sunt cåteva dintre problemele cu care se confrunt` \n prezent 
agricultura romåneasc`. Prin urmare, agricultura romåneasc` este, \n general, o agricultur` de subzisten]`, 
cu productivitate redus` [i necompetitiv` pe pia]a UE. 

Dac` productivitatea din agricultura romån` se \ndreapt` spre standardele europene, Romånia ar putea 
deveni a treia putere \n Europa, dup` Fran]a [i Germania. Pentru a deveni competitiv` [i pentru a atinge 
performan]ele altor state membre ale UE, autorit`]ile romåne ar trebui s` exploateze mai eficient uria[ul 
poten]ial al agriculturii pentru a cre[te productivitatea \n acest sector. 

La baza viitoarelor strategii pentru agricultur` ar trebui s` stea o dezvoltare sustenabil`, care s` de]in` rolul 
cheie \n accelerarea cre[terii economice, oferind siguran]` din punct de vedere al hranei, reducånd nivelul 
s`r`ciei, diminuånd diferen]ele de venit, dezvoltånd zona rural` [i protejånd mediul. 

|n lipsa unor m`suri urgente, sectorul agricol ar putea deveni o povar` pentru economia na]ional` \n loc s` 
fie o surs` de cre[tere economic` [i un motor al dezvolt`rii durabile \n comunit`]ile rurale. 

Agricultura
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

Scopul politicii de coeziune, incluzånd implementarea proiectelor finan]ate din fondurile structurale UE, 
este modernizarea economiei regiunilor [i ]`rilor UE r`mase \n urm`, astfel \ncåt Pia]a Unic` [i zona euro 
s` poat` func]iona mai eficient.

Este responsabilitatea guvernelor statelor membre s` utilizeze acest sprijin \n mod eficient, 
s` \mbun`t`]easc` coeziunea. |ns`, unele state europene au \ntåmpinat dificult`]i \n absorb]ia fondurilor 
structurale din bugetul UE, \n principal \n perioada imediat urm`toare ader`rii. Din p`cate, Romånia este 
una dintre acestea [i ocup` unul dintre ultimele locuri \n ceea ce prive[te absorb]ia de fonduri UE.

Cele mai vehiculate motive pentru rata redus` de absorb]ie sunt lipsa unei viziuni coerente pe termen lung a 
autorit`]ilor, a resurselor insuficiente pentru cofinan]area proiectelor, capacitatea administrativ` redus` la 
nivel central [i local, lipsa coordon`rii interinstitu]ionale, e[ecul Parteneriatelor Public-Privat (PPP-urilor) 
[i lipsa experien]ei \n råndul func]ionarilor din cadrul administra]iei publice. 

|n primii 5 ani ai exerci]iului financiar 2007-2013, capacitatea de absorb]ie este relativ modest` \n Romånia 
(aproximativ 13%). Cu alte cuvinte, este posibil ca, la sfår[itul anului 2013, o mare parte a fondurilor UE 
alocate Romåniei s` nu fi fost utilizate.

Pentru a \mbun`t`]i aceast` situa]ie pentru o ]ar` cu un indice al performan]ei sc`zut al dezvolt`rii 
durabile [i al convergen]ei slabe cu restul UE, trebuie implementat` o schimbare radical` a procesului de 
management al absorb]iei de fonduri UE. Cre[terea ratei de utilizare a fondurilor UE trebuie s` reprezinte o 
prioritate major` pentru GR, care trebuie s` g`seasc` o modalitate mai eficient` de a utiliza aceste fonduri, 
\nainte ca ele s` devin` inaccesibile. 

GR ar trebui s` aloce sume concrete de la bugetul de stat pentru cofinan]area programelor UE, ar 
trebui s` se asigure c` institu]iile \ns`rcinate cu absorb]ia de fonduri UE dispun de suficient 
personal [i ar trebui s` implementeze un sistem de management bazat pe performan]`. |n plus, sunt imperios 
necesare revizuirea \n timp util [i realocarea fondurilor c`tre acele sectoare economice majore cu un impact 
ridicat asupra cre[terii economice, care presupun costuri sc`zute pentru bugetul de stat [i care ar cre[te 
semnificativ rata de absorb]ie de fonduri UE.

O mai bun` rat` de absorb]ie a fondurilor UE este de o importan]` vital` pentru finan]area 
investi]iilor. De asemenea, banii europeni reprezint` un aspect important pentru \mbun`t`]irea atractivit`]ii 
Romåniei \n fa]a investitorilor [i, astfel, pentru sprijinirea cre[terii economice. 

Finan]are UE
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

|n anul 2010, s-a \nregistrat o u[oar` \mbun`t`]ire a condi]iilor de pe pia]a muncii din Romånia 
care reiese din faptul c` societ`]ile au inclus \n bugetul lor cre[teri salariale [i astfel s-a \nregistrat 
o cre[tere salarial` medie de 4,3% \n sectorul privat, chiar dac` aceasta a fost mai mic` decåt rata 
infla]iei. Se preconizeaz` c` aceast` tendin]` pozitiv` va continua \n 2011, an pentru care se 
estimeaz` o cre[terea salarial` medie de aproximativ 6%, cele mai optimiste previziuni fiind \n 
domeniile IT [i energetic, unde media poate ajunge pån` la 8%. 

Cei care au \ntåmpinat cele mai mari dificult`]i \n g`sirea unui loc de munc` au fost tinerii 
absolven]i, \n råndul c`rora rata total` a [omajului pentru Romånia a fost una dintre cele mai mari din ultimii 
20 de ani, atingånd 8,4% \n martie 2010. Cele mai afectate sectoare au fost industria, comer]ul [i construc]iile 
unde s-au \nregistrat 85% din num`rul total de concedieri. 

Nevoia de a flexibiliza rela]iile de munc` pentru a permite angajatorilor s` adopte solu]ii 
temporare privind angajarea de personal a fost bine \n]eleas` de GR care s-a concentrat, \n cadrul 
proiectului de amendare a Codului muncii [i a pachetului legislativ privind dialogul social, asupra problemei 
flexibilit`]ii, o ini]iativ` pe care membrii FIC o apreciaz` [i la care FIC a contribuit cu expertiz` tehnic` [i 
date din sectorul privat. 

Pia]a for]ei de munc`
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

Un climat etic reprezint` condi]ia sine quanon pentru \ncurajarea inova]iei, a antreprenoriatului [i a 
investi]iilor str`ine \n mediul de afaceri actual, global [i competitiv. |n acela[i timp, existen]a unor politici [i 
proceduri anticorup]ie ample [i relevante reprezint` premisele obligatorii pentru crearea acestui climat etic. 

Un climat etic este posibil doar printr-o implicare semnificativ` din partea GR, a mediului de afaceri [i a 
societ`]ii civile. |n timp ce GR implementeaz` legi, reglement`ri [i decizii pentru a asigura ordinea social`, 
mediul de afaceri [i Organiza]iile Non-guvernamentale (ONG-urile) \[i consolideaz` politica bunelor practici 
prin implementarea propriilor coduri de conduit`. 

|ntrucåt a \ntreprinde afaceri \n mod etic [i \n interesul comunit`]ii \n ansamblu merge mån` \n mån` cu 
responsabilitatea social`, FIC recomand` cu t`rie ca societ`]ile care sunt active pe pia]a din Romånia s` \[i 
asume mai multe responsabilit`]i sociale.

|n acela[i timp, FIC consider` c` este esen]ial s` se \ntreprind` m`suri urgente pentru a 
descuraja orice tip de conduit` imoral` atåt \n sectorul public, cåt [i \n cel privat. Corup]ia este cea 
mai r`spåndit` form` de comportament imoral. Pentru a rezolva aceast` problem`, autorit`]ile 
romåne trebuie s` elimine reglement`rile \mpov`r`toare, pentru a preveni comportamentul imoral [i a 
men]ine independen]a [i eficien]a sistemului judiciar, astfel \ncåt actele de corup]ie s` fie pedepsite. 
Este important, de asemenea, ca atåt GR, cåt [i mediul de afaceri s` ia m`suri pentru a combate practicile 
de corup]ie, \n special \n domeniile \n care acestea interac]ioneaz` cel mai mult, cum ar fi achizi]iile publice. 
Autorit`]ile romåne ar trebui s` se implice mai mult \n cre[terea transparen]ei achizi]iilor [i a contractelor 
publice.

Etica \n afaceri
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

Odat` cu declan[area crizei economice globale [i cu declinul economic al Romåniei, GR s-a 
angajat s` creasc` ritmul [i amploarea reformelor, ca parte a acordurilor \ncheiate cu organismele 
financiare interna]ionale. Parte dintre aceste reforme structurale au stabilit ca obiectiv transformarea 
sectorului public \ntr-unul mai suplu, mai eficient [i mai transparent. Cu toate acestea, Romånia \nc` se 
confrunt` cu deficien]e majore \n administra]ia public`, motiv pentru care se impune ca prioritate major` 
aplicarea unor m`suri ample de reform` care s` aduc` acest sector la standardele europene de 
transparen]`, predictibilitate, responsabilitate fa]` de cet`]ean [i eficien]`. |ntrucåt reforma trebuie s` fie 
profund`, pentru a avea succes, aceasta trebuie s` fie nu doar ini]iat` de GR, dar [i s` implice cet`]enii la 
toate nivelurile societ`]ii.

Guvernele romåne[ti, indiferent de partidul politic care le-a condus, au invocat necesitatea reformei 
administra]iei publice [i a descentraliz`rii an de an, dar cu prec`dere \n perioadele de campanie 
electoral`. Sintagme precum „modernizarea sectorului public”, „transformarea radical` a 
administra]iei publice”, „accelerarea procesului de descentralizare [i deconcentrare” sau „o cre[tere 
a standardelor de calitate pentru serviciile furnizate de administra]ia public`” sunt elemente pe care 
politicienii le-au folosit constant \n discursul public, dar al c`ror con]inut este nul \n condi]iile \n care nu 
adopt` m`suri concrete la nivelul angajamentului asumat. 

De[i s-au luat m`suri de anvergur` pentru modernizarea sectorului public, Romånia \nc` are 
neajunsuri \n recuperarea decalajelor fa]` de standardele europene. 

Pentru a corecta efectele recesiunii [i pentru a relua cre[terea economic` sustenabil`, sectorul privat ar 
dori s` conlucreze cu autorit`]ile statului pentru a implementa m`surile necesare de reformare a sectorului 
public. Astfel, comunitatea investitorilor str`ini consider` c` sunt extrem de importante [i urgente ac]iuni 
de reform` care s` vizeze urm`toarele aspecte:

- reducerea cheltuielilor bugetare (prin ra]ionalizare, debirocratizare, depolitizare) [i cre[terea 
 veniturilor bugetare (prin \mbun`t`]irea colect`rii taxelor [i reducerea evaziunii fiscale);

- cre[terea standardelor de calitate \n administra]ia public` prin accelerarea procesului de 
 descentralizare (decizional` [i financiar`) a serviciilor publice [i reorganizarea acestora \n raport cu   
 cerin]ele popula]iei;

- rezolvarea deficitului de infrastructur` (educa]ie, s`n`tate, transporturi, comunica]ii, pia]a 
 muncii, mediu de afaceri);

- sporirea investi]iilor publice pentru a asigura o \mbun`t`]ire a competitivit`]ii pe termen lung;

- accelerarea substan]ial` a vitezei de absorb]ie a fondurilor europene.

M`surile necesare de reformare a sectorului public, chiar dac` vor avea un impact social ridicat, 
trebuie luate f`r` \ntårziere. Lipsa acestor decizii sau amånarea lor va continua s` induc` o stare de 
incertitudine mediului de afaceri [i vor \ntårzia [ansa Romåniei de a dep`[i efectele recesiunii [i de a se 
\nscrie pe un parcurs de cre[tere economic` sustenabil`.

Sectorul public
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Aspecte prioritare [i recomand`ri FIC

|ncepånd din anul 2011, Cartea Alb` dedic` un capitol separat Infrastructurii, avånd \n vedere importan]a 
tot mai crescut` a acestui sector pentru dezvoltarea economic` a Romåniei [i, de asemenea, oportunit`]ile 
investi]ionale [i de cre[tere la nivel regional [i na]ional din ultima perioad`. 

Numeroase proiecte de investi]ii \n infrastructur` din \ntreaga lume sunt esen]iale pentru \ns`[i via]a de 
zi cu zi, iar guvernele na]ionale nu \[i pot permite s` ignore acest aspect, a[teptånd revenirea la o 
perioad` economic` mai favorabil`. |nc` exist` constrångeri asupra finan]`rii sectorului public, care sunt 
exacerbate \n \ntreaga lume prin diverse angajamente de adoptare a unor pachete de m`suri de redresare  
economic` pe care guvernele le-au elaborat \n alte scopuri. Solu]ia \n cazul GR este de a se concentra pe 
derularea unor proiecte de investi]ii \n infrastructur` prin PPP-uri, recurgånd la fondurile [i resursele 
sectorului privat pentru a realiza lucr`ri de infrastructur` public`.

De[i nu au r`mas complet neafectate de criza creditelor, numeroase mari fonduri private de 
investi]ii \n infrastructur` beneficiaz` \n prezent de sume importante de bani atrase \nainte de criz`. 
Din punctul de vedere al oportunit`]ilor investi]ionale, pia]a fuziunilor [i achizi]iilor a devenit aproape 
inaccesibil` acestora \n condi]iile \n care activitatea tranzac]ional` s-a redus drastic, marile fonduri 
r`månånd astfel ignorate. Indiferent ce se \ntåmpl`, atåt sectorul privat, cåt [i cel public ar trebui s` 
evalueze cu exactitate impactul pe care criza financiar` l-a avut asupra pie]ei infrastructurii [i cum 
poate afecta aceasta modelul tradi]ional al PPP. Apoi vor trebui s` \n]eleag` mai bine cum pot colabora, 
concentråndu-se asupra intereselor lor comune. 

|n lipsa unor ac]iuni clare din partea autorit`]ilor, de preferat \n colaborare cu sectorul privat, Romånia 
risc` s` r`mån` [i mai mult \n urm` fa]` de alte state membre ale UE \n cursa global` pentru 
dezvoltarea unei infrastructuri eficiente [i sustenabile. Prin urmare, viitoarea cre[tere economic` [i  
concuren]ial` a Romåniei depinde de succesul unei abord`ri rapide [i coordonate la nivel na]ional de 
revitalizare a infrastructurii Romåniei.

Criza financiar` [i cererea global` crescut` pentru infrastructur` arat` c` Romånia se afl` \n prezent 
\ntr-o competi]ie [i mai acerb` pentru finan]are [i pentru resursele de care avem nevoie pentru a 
finaliza cele mai urgente proiecte. Dac` nu vom putea finan]a aceste proiecte de investi]ii 
\n infrastructur`, ne vom confrunta cu perspectiva unei economii tot mai marcat` de stagnare [i, \n 
consecin]`, cu cre[terea ratei [omajului.

Infrastructur`
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1.1 Progrese \nregistrate

Ultimele alegeri parlamentare din Romånia - ]ar` \n care Parlamentul are mandat de patru ani - au avut 
loc \n anul 2008. Noul Cabinet sub conducerea Prim-ministrului Emil Boc (PD-L) [i Guvernul de larg` 
coali]ie PD-L - PSD s-au format la 22 decembrie 2008. Pre[edintele \n exerci]iu Traian B`sescu a fost reales 
\n data de 6 decembrie 2009, cu o diferen]` foarte mic` de voturi. La 17 decembrie 2009 s-a format Guvernul 
PD-L - UDMR, iar Emil Boc a propus un nou Cabinet care a primit votul de \nvestitur` din partea 
Parlamentului la 23 decembrie 2009.

Astfel, Cabinetul Boc II guverneaz` Romånia din decembrie 2009. |ntre timp, au fost depuse la 
Parlament trei mo]iuni de cenzur` (\n lunile iunie [i octombrie 2010 [i \n luna martie 2011), toate fiind 
respinse. Cele dou` partide de guvern`månt nu formeaz` majoritatea \n Parlament, \ns` au fost sprijinite de 
numeroase grupuri parlamentare.

Dat` fiind aceast` instabilitate politic`, pentru GR a fost difcil` luarea de m`suri corespunz`toare pentru 
combaterea efectelor recesiunii care a afectat foarte puternic ]ara (PIB 2009: -7,1%, 2010: -1,3%).

|n luna aprilie 2009, GR a solicitat asisten]` financiar` din partea FMI. Programul anticriz` lansat la acea dat` 
este sprijinit de FMI, UE [i BM. Pån` \n luna martie 2011, FMI a trimis 6 misiuni \n Romånia pentru a analiza 
progresele \nregistrate cu privire la m`surile convenite \n diferite domenii.

Scrisoarea de Inten]ie din data de 22 decembrie 2010 prezentat` FMI de c`tre MF [i BNR prevede urm`toarele 
angajamente ale GR: 
• Plata arieratelor 
• Legisla]ie unitar` privind salarizarea 
• Reducerea deficitului public (3% din PIB \n anul 2012 ca obiectiv al Tratatului de la Maastricht)
• |mbun`t`]irea ratei de absorb]ie a fondurilor UE 
• |mbun`t`]irea colect`rii impozitelor 
• Impozitare simplificat` a micilor contribuabili 
• Reforma sistemului de presta]ii sociale 
• |mbun`t`]irea performan]elor companiilor de stat 
• Privatiz`ri
• Consolidarea capacit`]ii administrative a Ministerului Transporturilor [i Infrastructurii (MTI) 
• Reducerea num`rului de angaja]i la stat 
• Restructurarea sectorului de s`n`tate 
• Reforma pie]ei muncii pentru a-i spori flexibilitatea 
• O politic` monetar` de reducere a infla]iei

Buna guvernan]`
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1.2 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

|n perioada de preaderare (anterior datei de 1 ianuarie 2007), Romånia a primit sprijin de la Programul 
SIGMA de Sprijin pentru \mbun`t`]irea Guvern`rii [i Managementului \n ]`rile din ECE. SIGMA este 
coordonat de CE [i OCDE [i se concentreaz` asupra unei Bune Guvernan]e, \n special \n urm`toarele 
domenii:
1. Democra]ie 
2. Statul de drept
3. Constitu]ie
4. Parlament
5. GR
6. Administra]ia public` 
7. Sistemul juridic
8. Politica anticorup]ie 
De[i aceste aspecte ar fi trebuit solu]ionate anterior ader`rii Romåniei la UE, mai exist` unele 
probleme:
• Este necesar` o mai mare transparen]` la toate nivelurile politice [i administrative pentru a 
 sus]ine procesul democratic. Societatea civil` particip` mai mult la procesul democratic [i solicit` mai  
 multe dezbateri publice cu privire la principalele obiective [i proiecte strategice.
• Noile legi [i reglement`ri ar trebui adoptate de Parlament, [i nu emise \n propor]ie de 90% prin 
 ordonan]e de urgen]` (OUG-uri).
• Schimb`rile la nivelul GR [i al Mini[trilor nu ar trebui s` antreneze schimb`ri \n posturile 
 inferioare Secretarului de Stat, ocupate de func]ionarii publici din cadrul Ministerelor [i institu]iilor   
 publice. 
|n anul 2011, s-a \nregistrat o anumit` consolidare economic` [i se a[teapt` o revenire la 
cre[terea economic`. Pentru GR, aceasta \nseamn` noi provoc`ri, [i anume gestionarea deficitului 
fiscal, reducerea datoriei guvernamentale [i, \n acela[i timp, evitarea major`rii impozitelor.
GR [i institu]iile publice ar trebui s` r`spund` provoc`rilor prin:
Gestionarea deficitului:
 - reducerea costurilor [i administrarea riscurilor;
 - men]inerea investi]iilor \n solu]ii inovatoare;
 - furnizarea de servicii publice la costuri mai mici (prin intermediul asocierilor \n participa]iune,   
  alian]elor [i acordurilor de tip PPP).
Promovarea stabilit`]ii [i cre[terii economice durabile: 
 - concentrarea asupra sustenabilit`]ii [i nu asupra solu]iilor pe termen scurt.

1.3 Politica anticorup]ie

Organiza]ia „Transparency International” public` anual Indicele de Percep]ie a Corup]iei care include peste 
170 de ]`ri. De la aderarea la UE, Romånia nu [i-a \mbun`t`]it punctajul, situåndu-se pe locul 69, la fel ca \n 
anul 2007. Singurele ]`ri UE care au \nregistrat punctaje mai slabe sunt Bulgaria [i Grecia.

Un mediu economic corupt duce la costuri mai mari [i la o alocare gre[it` a fondurilor [i ca o consecin]` 
prejudiciaz` dezvoltarea economic`. Acesta mai \nseamn` c` trebuie s` existe prime de risc sau profituri 
mai mari pentru firme, precum [i un mediu de control mai puternic etc.
Prin urmare, ac]iunile \mpotriva corup]iei ar trebui s` aib` \ntåietate pe agenda politic`, \n special cu privire 
la proiectele principale de infrastructur` [i la entit`]ile publice.

Un program anticorup]ie ar trebui s` includ` urm`toarele componente:
• Aplicarea conceptului „mediu de control”
 - Comunicarea de c`tre GR [i institu]iile publice 
 - Integrarea unui program anticorup]ie \n structura organiza]ional` a institu]iilor publice 
• Evaluarea riscurilor
 - Identificarea factorilor de risc 
 - Evaluarea probabilit`]ii [i impactului practicilor de corup]ie 
• Elaborarea programului [i activit`]ile de control
 - Accentul pe programul destinat contracar`rii riscurilor principale 
 - Analiza eficacit`]ii opera]ionale 
 - Aplicarea de noi controale intensificate 
• Monitorizare
 - Monitorizarea factorilor [i a indicatorilor de risc
 - Evaluarea eficien]ei controalelor
• Reac]ie [i m`suri de contracarare
 - Investiga]ii 
 - Analiza cauzelor fundamentale ale problemelor [i intensificarea controalelor 
 - Aplicarea consecvent` a sanc]iunilor
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Este foarte important ca ac]iunile anticorup]ie s` fie puse \n practic` \n mod obiectiv, indiferent de 
institu]iile sau persoanele implicate. Cazurile trebuie cercetate cu fermitate de procurori [i procesate f`r` 
\ntårziere [i \ntr-o manier` transparent`.
GR [i sectorul privat trebuie s` ia, de asemenea, urm`toarele m`suri pentru \mbun`t`]irea competitivit`]ii 
na]ionale [i a bun`st`rii sociale: 

• |mbun`t`]irea infrastructurii
• Promovarea stabilit`]ii financiare [i a accesului la capital ieftin
• Reducerea s`r`ciei [i a inegalit`]ii
• Crearea [i \ncurajarea for]ei de munc` calificate
• Furnizarea de servicii de s`n`tate de calitate 
• Protejarea drepturilor consumatorilor

Recesiunea global` a subliniat din nou importan]a major` a monitoriz`rii legisla]iei [i normelor de 
aplicare a acesteia. Acest lucru este mai adev`rat ast`zi decåt oricånd, deoarece observ`m cre[terea 
interdependen]ei locale [i globale datorit` nivelului \nalt de specializare [i cooperare transfrontalier` 
sporit`. Prin urmare, UE [i alte organiza]ii interna]ionale cer cu insisten]` reglement`ri mai multe [i mai 
bine armonizate \n principalele sectoare de afaceri, cum ar fi:

• Servicii financiare 
• Asigur`ri 
• Telecomunica]ii 
• Pie]e de valori
• Raportare financiar` 

Reglement`rile trebuie s` fie propor]ionale, consecvente, transparente [i ]intite. Acestea ar trebui s` se 
bazeze pe rezultate, [i nu exclusiv pe procesul \n sine, iar hot`rårile s` se ia \n baza rezultatelor [i nu doar 
respectånd unele formalit`]i. Reglement`rile ar trebui s` fie clare [i nu modificate mereu.

Recesiunea a eviden]iat, de asemenea, faptul c` ar trebui introdus un Cod de Guvernan]` Corporativ` 
pe baza principiilor OCDE pentru a „men]ine echilibrul \ntre obiectivele economice [i sociale [i, de 
asemenea, \ntre obiectivele individuale [i ale comunit`]ii. Acest lucru \ncurajeaz` utilizarea 
eficient` a resurselor, precum [i responsabilitatea. Scopul s`u este de a alinia interesele persoanelor, ale 
corpora]iilor [i ale societ`]ii” (A. Cadbury, BM, 2000). De asemenea,  acest lucru ar \nsemna c` pentru 
societ`]ile pe ac]iuni ar deveni obligatoriu Sistemul Dualist de administrare cu un Directorat [i un Consiliu 
de Supraveghere (art. 153 Legea Societ`]ilor Comerciale).

GR ar trebui s` se concentreze, de asemenea, asupra urm`toarelor m`suri: 
a) Introducerea unei abord`ri corecte [i reciproce a rela]iei dintre autorit`]i (spre exemplu, 
 autorit`]ile fiscale) - sector privat [i cet`]eni.
 Acest lucru ar trebui s` includ`, de asemenea, r`spunderea pentru ac]iunile [i omisiunile acestora;
b) \mbun`t`]irea educa]iei [i a procesului de formare tehnic`; 
c) Sprijin pentru minorit`]ile etnice - folosind, spre exemplu, Fondurile Sociale Europene utilizate pentru  
 educa]ia pre[colar` \n vederea unei integr`ri mai bune.
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2.1 Progrese \nregistrate

|n ultimii ani, mediul fiscal romånesc a evoluat semnificativ. Romånia are o cot` unic` de 
impozitare competitiv` de 16% pentru veniturile ob]inute de persoane fizice [i juridice, ceea ce a 
adus multe beneficii economiei de la introducerea acesteia \n 2005. Cota unic` a dus la o cre[tere 
economic` rapid` [i a \ncurajat \ndeplinirea obliga]iilor declarative \n materie fiscal`. |n ianuarie 2011, 
legisla]ia privind contribu]iile sociale a fost \ncorporat` \n Codul fiscal, ceea ce a contribuit la 
asigurarea unei transparen]e sporite. |n ultimii ani, legisla]ia privind pre]urile de transfer a fost clarificat`, 
acum urmånd \ndeaproape principiile OCDE [i UE. Prevederi \n leg`tur` cu Acordurile de Pre] \n Avans 
(APA) exist`, \ns` procedura pentru a avea acces la acestea nu a fost \nc` dezvoltat` \n \ntregime. 

2.2 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

2.2.1 Stabilitatea legisla]iei fiscale [i a procesului consultativ

FIC consider` c` un sistem fiscal stabil este fundamental pentru atragerea de investi]ii \n Romånia. 
|n plus, consult`rile dintre autorit`]ile statului [i comunitatea de afaceri sunt esen]iale pentru 
revizuirea atåt a proiectelor de legi, cåt [i a implement`rii legisla]iei existente. Acest lucru va spori calitatea 
legisla]iei [i va contribui la aplicarea uniform` a acesteia. Exist` exemple ale unei foarte bune 
comunic`ri \ntre comunitatea de afaceri [i autorit`]ile statului, cum ar fi discu]iile dintre FIC 
[i ANAF. Cu toate acestea, r`måne problema constant` a adopt`rii pripite a unor prevederi 
legale, de multe ori \ntr-un termen foarte scurt, mediul de afaceri avånd pu]in timp pentru a aduce 
contribu]ii eficiente. 

Recomand`rile FIC 

FIC apreciaz` deschiderea ANAF c`tre dialog [i a[teapt` continuarea [i extinderea procesului 
consultativ atåt cu ANAF, cåt [i cu MF. De asemenea, FIC solicit` MF s` acorde comunit`]ii de 
afaceri timp suficient pentru a revizui proiectele legislative [i \n special pentru a implementa 
prevederile Legii nr. 52/2003 („Legea privind transparen]a decizional` \n administra]ia public`”) pe scar` 
mai larg`. Aceast` lege ofer` p`r]ilor interesate posibilitatea de a face comentarii asupra proiectelor de lege 
\nainte ca acestea s` fie adoptate. 

Regimul fiscal
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|n plus, pentru a contribui la stabilitatea fiscal`, FIC recomand` eliminarea sintagmei de regul` din art. 4 din 
Codul fiscal. |n forma actual`, acest articol stipuleaz` faptul c` pot fi aduse modific`ri Codului fiscal numai 
printr-o lege, c` ele ar trebui s` intre \n vigoare numai de la data de 1 ianuarie a anului fiscal urm`tor [i c`, 
de regul`, trebuie anun]ate cu cel pu]in [ase luni \nainte. |n practic`, sintagma de regul` a permis 
autorit`]ilor s` aduc` \n mod frecvent modific`ri legisla]iei fiscale \n termen foarte scurt. De asemenea, \n 
afara elimin`rii sintagmei de regul`, FIC solicit` implementarea mai eficient` a celorlalte prevederi ale art. 4.

2.2.2 Combaterea evaziunii fiscale

Evaziunea fiscal`, care afecteaz` atåt impozitele directe, cåt [i cele indirecte, continu` s` reprezinte 
o problem`. Membrii FIC sunt \ngrijora]i \n aceast` privin]`, \ntrucåt acest lucru genereaz` concuren]` 
neloial`, dezavantajåndu-i pe cei care respect` legea. |n prezent, controlul fiscal nu se axeaz` \n mod corect 
pe intensificarea colect`rii de venituri la bugetul de stat. Adeseori, contribuabilii care solicit` rambursarea 
taxelor sunt supu[i unui control fiscal riguros, indiferent dac` ace[tia prezint` sau nu un risc crescut de 
evaziune fiscal`. Acest lucru poate constitui adeseori o risip` de resurse care ar putea fi utilizate mai eficient 
pentru protejarea veniturilor bugetare. 

Recomand`rile FIC

FIC recomand` eficientizarea controlului fiscal prin verificarea contribuabililor care prezint` un risc crescut 
de evaziune fiscal`. Sanc]iunile aplicate \n cazul evaziunii fiscale ar trebui \n`sprite. |n plus, ar trebui s` se 
fac` public` o list` a contribuabililor cu arierate. 

2.2.3 Rambursarea taxelor
 
Odat` cu \nceputul recesiunii economice, mai multe societ`]i au \ntåmpinat dificult`]i \n 
ob]inerea ramburs`rii prompte a impozitelor pl`tite \n plus. De multe ori, solicit`rile de rambursare 
a impozitelor sunt respinse din motive nejustificate [i birocratice. Acest lucru poate afecta semnificativ 
activitatea comercial` [i poate conduce chiar la faliment. O astfel de atitudine agresiv` a autorit`]ilor fiscale 
are un impact negativ asupra economiei [i, \n cele din urm`, asupra veniturilor bugetului de stat, deoarece 
societ`]ile care vor da faliment nu vor mai pl`ti impozite.
 

Recomand`rile FIC 

Autorit`]ile fiscale ar trebui s` ia m`suri pentru asigurarea \mbun`t`]irii procesului de rambursare pentru 
societ`]ile [i persoanele fizice care sunt eligibile pentru a ob]ine rambursarea taxelor [i nu ar trebui s` 
creeze obstacole birocratice sau \ntårzieri nejustificate. 

2.2.4 Profitul reinvestit

Reinvestirea profitului contribuie la cre[terea unei afaceri, stimulånd cre[terea economic` [i 
ducånd astfel la cre[terea veniturilor bugetare. Din acest motiv, multe ]`ri ofer` stimulente fiscale 
companiilor care reinvestesc profitul. 

Recomand`rile FIC
 
FIC recomand` scutirea total` de la plata impozitului pe profitul reinvestit. 

2.2.5 Holdingurile 

|n prezent, nu exist` o lege a holdingurilor \n Romånia, fapt ce ac]ioneaz` ca un obstacol pentru grupurile 
de companii care au sediul \n Romånia.
 

Recomand`rile FIC 

Ar trebui s` se adopte o lege a holdingurilor pentru a permite crearea de structuri corporative care s` 
elimine dubla impozitare a dividendelor [i s` permit` compensarea profitului [i a pierderilor \n cadrul unui 
grup. Acest lucru ar alinia legisla]ia din Romånia la legisla]ia altor state din ECE, cum ar fi Republica Ceh`, 
Polonia [i Bulgaria, ar stimula \nfiin]area de holdinguri \n Romånia [i ar descuraja migrarea acestora c`tre 
paradisurile fiscale.
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2.2.6 Contribu]iile de asigur`ri sociale

FIC apreciaz` reintroducerea plafonului contribu]iilor la asigur`rile sociale pentru contractele de munc` la 
valoarea a cinci salarii medii brute. Acest lucru va stimula angaj`rile, \n special ale managerilor superiori pe 
scar` ierarhic` \n sectorul privat, ale c`ror competen]e sunt necesare pentru a ajuta companiile s` ias` din 
recesiune. Totu[i, contribu]iile de asigur`ri sociale se men]in ridicate \n compara]ie cu beneficiile pe care 
le aduc. Ele reprezint` o cheltuial` semnificativ` pentru angajatori, ceea ce poate reprezenta un obstacol \n 
realizarea de investi]ii \n Romånia. Reducerea contribu]iilor \n continuare ar stimula investi]iile, ar \ncuraja 
companiile s` fac` angaj`ri, ducånd \n final la cre[terea veniturilor bugetelor de asigur`ri sociale. 

Recomand`rile FIC 

FIC recomand` ca nivelul contribu]iilor de asigur`ri sociale s` fie redus.

2.2.7 Impozitarea profiturilor realizate din cå[tiguri pe pia]a de   
 capital de c`tre fonduri de investi]ii str`ine 

Legisla]ia cu privire la impozitarea acestor fonduri este neclar`, conducånd la confuzii [i descurajånd 
investi]iile. Cu toate c` OUG nr. 127/8 octombrie 2008 a scutit de la impozitare fondurile de investi]ii 
nerezidente care nu sunt persoane juridice, modificarea nu se aplic` persoanelor juridice cu sediul \n 
str`in`tate. Ordonan]a a creat, de asemenea, multe incertitudini, de exemplu posibilitatea ca impozitul 
romånesc cu re]inere la surs` de 16% s` se aplice pentru dividende [i pentru dobånda ob]inut` de la un 
pl`titor romån. 

Recomand`rile FIC 

Aceste fonduri ar trebui s` fie scutite \n \ntregime de la plata impozitului \n Romånia, iar legisla]ia ar 
trebui s` specifice clar acest lucru. |n majoritatea statelor UE, fondurile de investi]ii care achizi]ioneaz` 
investi]ii pe pia]a local` de capital \[i pl`tesc toate impozitele \n ]ara \n care \[i au sediul [i nu pl`tesc impozit 
separat \n fiecare ]ar` \n care investesc. Cu toate acestea, dac` este considerat` necesar` impozitarea 
de c`tre Romånia a acestor cå[tiguri, atunci m`surile pentru \nregistrare [i plat` ar trebui s` fie cu mult 
mai clare [i mai simple decåt sunt \n prezent. Mai exact, prevederile Codului fiscal cuprinse \n articolele 
30(3) [i 30(4) din Titlul II [i articolul 67(3) din Titlul III, precum [i punctul 96 din Norme sunt neclare 
[i contradictorii \n multe aspecte. Aplicarea de impozite pe dobånzile [i pe dividendele pl`tite fondurilor 
str`ine care nu sunt \nfiin]ate ca persoane juridice pot fi v`zute ca discriminatorii [i \n contradic]ie cu 
libert`]ile fundamentale UE, din moment ce tratamentul fondurilor de investi]ii romåne[ti pare s` fie mai 
favorabil. 

De asemenea, sistemul de impozitare a cå[tigurilor de capital realizate de companii care nu au sediul \n 
Romånia (ceea ce de obicei presupune numirea unui reprezentant fiscal romån) este extrem de birocratic [i 
greoi, punånd serioase piedici [i bariere \n calea atragerii de capital str`in pe pia]a de capital din Romånia. 

Practic, cå[tigurile realizate de statul romån din astfel de impozite sunt foarte mici. {i, cum o pia]` de 
capital s`n`toas` este o component` cheie pentru o economie modern` [i puternic`, FIC recomand` ca 
acest sistem s` urmeze cele mai bune practici UE.

2.2.8 Deductibilitatea pierderilor de inventar 

Multe societ`]i, \n special cele care desf`[oar` activit`]i cu bunuri perisabile, se confrunt` cu pierderi pe 
inventar. Societ`]ile din domeniul alimentar [i farmaceutic sunt obligate s` caseze produsele, fie pentru c` 
a expirat termenul de vånzare a produsului, fie pentru c` produsul s-a deteriorat [i poate pune \n pericol 
siguran]a consumatorului, fie din alte motive legate de calitate. |n aceast` privin]`, legisla]ia \n materie 
fiscal` din Romånia este foarte restrictiv` [i, \n general, spre deosebire de majoritatea celorlalte ]`ri, nu 
permite societ`]ilor s` deduc` la calculul impozitului pe profit pierderile din bunuri lips` la inventar sau alte 
bunuri depreciate pentru motivele men]ionate anterior, cåt [i pentru orice alt motiv. 

Prevederile Codului fiscal privind impozitul pe profit sunt mai restrictive din acest punct de vedere decåt 
cele \n materie de TVA. Cheltuielile aferente pierderilor de inventar nu sunt deductibile din punctul 
de vedere al impozitului pe profit, \n timp ce TVA aferent` poate fi deductibil` \n anumite condi]ii.

Societ`]ile nu ar trebui s` pl`teasc` impozit atunci cånd stocurile/mijloacele fixe sunt casate deoarece acest 
lucru penalizeaz` societatea pentru desf`[urarea obi[nuit` a activit`]ii. Mai mult, respingerea dreptului de 
deducere a cheltuielilor rezultate din casarea stocurilor este discriminatorie deoarece alte state membre UE 
permit un astfel de tratament fiscal.
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Recomand`rile FIC

Pierderile rezultate din casarea stocurilor sau a mijloacelor fixe ar trebui considerate cheltuieli deductibile 
din punctul de vedere al calculului impozitului pe profit. Reglement`rile privind impozitul pe profit ar trebui 
aliniate cu cele privind TVA.
 

2.2.9 Cota de TVA
 
Cota de TVA a fost majorat` de la 19% la 24% \ncepånd cu 1 iulie 2010, cu un preaviz de numai cåteva zile. 
De[i FIC \n]elege presiunile cu care se confrunta GR, majorarea TVA a prejudiciat activit`]ile comerciale, 
crescåndu-le costurile \ntr-un moment \n care mijloacele financiare erau deja limitate. Acest lucru a f`cut 
ca societ`]ilor s` le fie tot mai greu s`-[i revin` din recesiune, ceea ce a afectat [i veniturile bugetare. 
|n plus, termenul scurt \n care a fost aplicat` majorarea a generat probleme grave pentru multe societ`]i, care 
au fost nevoite s`-[i actualizeze sistemele [i totodat` s`-[i modifice planul de afaceri \n numai cåteva zile. 
Prin compara]ie, atunci cånd guvernul Regatului Unit a majorat TVA \n 2010, acesta a dat un r`gaz de cåteva 
luni \nainte ca majorarea s` intre \n vigoare.
 

Recomand`rile FIC

FIC reitereaz` recomand`rile f`cute \n octombrie 2010 \n cadrul Programului pentru Cre[tere 
Economic`, respectiv c` ar trebui s` se revin` la cota standard a TVA de 19%. Acest lucru ar stimula 
activit`]ile comerciale [i ar contribui la redresare, conducånd astfel la o cre[tere a veniturilor bugetare. 
|n plus, FIC recomand` autorit`]ilor fiscale s` intensifice eforturile de a impune o mai strict` 
supraveghere a economiei subterane drept metod` de cre[tere a veniturilor bugetare mai eficient` 
decåt majorarea impozitelor. Totodat`, ar trebui mic[orat` cota de TVA pentru alimentele de baz`, fructe [i 
legume pentru a reduce evaziunea fiscal` \n materie de TVA.

De asemenea, FIC recomand` ca, \n viitor, orice modific`ri majore ale legisla]iei fiscale s` fie anun]ate din 
timp, astfel \ncåt contribuabilii s` aib` mai mult timp ca s` se preg`teasc`.

2.2.10 Colectarea TVA pentru importuri

|n ultima parte a lunii martie 2007, GR a adoptat OUG nr. 22/2007 pentru a reveni asupra multor schimb`ri 
f`cute \ncepånd cu 1 ianuarie 2007 cu privire la colectarea TVA pentru importurile din afara UE. 
|ntre 1 ianuarie 2007 [i data la care aceast` Ordonan]` a intrat \n vigoare, plata putea fi amånat` pån` la data 
la care bunurile importate ajungeau la utilizatorul final, fie din Romånia, fie din alt stat membru UE. Aceast` 
reform` de scurt` durat` a f`cut ca Romånia s` aib` unul dintre cele mai favorabile regimuri TVA din UE. 
A acordat importatorilor numeroase avantaje din punctul de vedere al fluxului de numerar, \ncurajånd 
investi]iile str`ine, [i a fost deosebit de benefic` pentru companiile care transportau bunuri c`tre alte state 
membre UE, f`cånd Romånia un atractiv punct de intrare pe Pia]a Unic` European`. }`rile \nvecinate 
nu aplic` un astfel de sistem, colectånd \n schimb TVA la frontier` sau solicitånd garan]ii, iar aceasta 
\nsemna c` Romånia era mai competitiv`. Dac` noile prevederi ar fi r`mas \n vigoare, tranzitul de bunuri 
prin Romånia ar fi generat o cre[tere semnificativ` a economiei locale \n zone precum Constan]a [i ar fi fost 
benefic` pentru societ`]ile care ar fi prestat servicii de transport pe teritoriul Romåniei.

Recomand`rile FIC

FIC recomand` abrogarea prevederilor mai sus men]ionate din OUG nr. 22/2007 [i reintroducerea sistemului 
care s-a aplicat \n perioada 1 ianuarie - 15 aprilie 2007, pentru a permite ca plata TVA pe bunurile importate 
din afara UE s` fie amånat` pån` cånd acestea ajung la utilizatorul final din Romånia sau din alt stat membru 
UE, f`r` a se solicita plata de garan]ii la vam`. Pe termen lung, aceasta ar cre[te veniturile bugetare deoarece 
ar genera oportunit`]i de cre[tere \n domeniul traficului de tranzit de bunuri importate din afara UE a c`ror 
destina]ie este un alt stat membru UE.
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Sistemul judiciar

3.1 Progrese \nregistrate
 
|n ultimii ani, Romånia a adoptat m`suri de reformare a sistemului judiciar [i de combatere a corup]iei, de[i 
\n practic` rezultatele au fost limitate.
Ultimele dou` rapoarte CE au semnalat urm`toarele progrese \nregistrate: 
- Adoptarea de c`tre Parlament a Legii Micii Reforme (octombrie 2010), care a adus \mbun`t`]iri \n 
 ceea ce prive[te celeritatea actului de justi]ie;
- Adoptarea de c`tre Parlament a legii revizuite cu privire la Agen]ia Na]ional` de Integritate (ANI) 
 \n august 2010; ANI a devenit astfel opera]ional`, anchetele putånd s` se desf`[oare; 
- Modificarea Legii Cur]ii Constitu]ionale (prin care s-a eliminat posibilitatea de suspendare a proceselor  
 atunci cånd se ridic` excep]ii de neconstitu]ionalitate);
- Au fost luate m`suri semnificative \n vederea \mbun`t`]irii eficien]ei procedurilor judiciare [i au 
 continuat preg`tirile pentru intrarea \n vigoare a celor noi patru coduri.
Pentru a intensifica ritmul reformei sistemului judiciar, Romånia trebuie s` ia m`suri active care s` 
\nso]easc` intrarea \n vigoare a Codului civil, s` adopte un plan de punere \n aplicare a celorlalte trei noi 
coduri care urmeaz` s` intre \n vigoare \n 2012 [i s` creeze un cadru de cooperare cu autorit`]ile judiciare [i 
cu societatea civil` pentru a facilita modific`rile structurale care trebuie aduse sistemului judiciar.
- Romånia a adoptat mai multe m`suri structurale pentru a solu]iona problemele presante ale 
 deficitelor de capacitate ale sistemului judiciar (propuneri pentru \nchiderea a dou`zeci [i patru 
 de instan]e [i a parchetelor aferente, propuneri pentru perfec]ionarea procesului de recrutare [i 
 formare profesional` a magistra]ilor);
Cu toate acestea, capacitatea Institutului Na]ional al Magistraturii nu a fost \nc` sporit` \n conformitate cu 
cerin]ele \n materie de resurse ale magistraturii, iar bugetul institutului pe 2011 a fost redus. |n continuare 
au loc amån`ri \n instan]`, care tergiverseaz` ani la rånd solu]ionarea cazurilor.
- Romånia a luat m`suri pentru a r`spunde recomand`rilor Comisiei cu privire la sistemul disciplinar 
 al magistraturii;
- Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie (DNA) a continuat s` ob]in` rezultate pozitive \n investigarea 
 cazurilor de corup]ie la nivel \nalt, trimi]ånd \n judecat` un num`r semnificativ de persoane2, 
 inclusiv un membru al Parlamentului European, trei fo[ti mini[tri, doi fo[ti secretari de stat [i cå]iva   
 magistra]i. Se poate constata cre[terea num`rului condamn`rilor nedefinitive [i a sentin]elor disuasive.
 Totu[i, s-au \nregistrat pu]ine progrese \n solu]ionarea unora dintre cazurile importante de corup]ie la   
 nivel \nalt care sunt \n prezent anchetate.
- Num`rul de anchete [i de puneri sub acuzare pentru acte de corup]ie minore [i de importan]` medie 
 de nivel local a crescut; 
- A fost lansat` o evaluare independent` a strategiei na]ionale anticorup]ie a Romåniei; 

2 Din iulie 2010, DNA a deschis 269 de noi cazuri [i a dispus trimiterea \n judecat` a 611 \nvinui]i implica]i \n 159 de dosare. Statisticile DNA arat` c`, 
\n ultimii 5 ani, peste 90% din dosarele trimise \n instan]` au dus la condamn`ri [i c` 90% din toate anchetele dureaz` maximum 1 an jum`tate.
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- Au fost aduse \mbun`t`]iri legisla]iei privind achizi]iile publice.

3.2 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

Un sistem judiciar eficient [i previzibil a constituit una dintre cerin]ele permanente ale investitorilor str`ini. 

3.2.1 Programul pentru Cre[tere Economic`

|n Programul pentru Cre[tere Economic` - Ac]iuni Prioritare pentru Relansarea Economiei al FIC, lansat \n 
octombrie 2010, FIC a prezentat o serie de recomand`ri pentru contracararea declinului actual [i revenirea 
la cre[tere economic` \n Romånia \ntr-o perioad` cåt mai scurt`. Programul include recomand`ri cu privire 
la reforma \n sistemul judiciar. Documentul relev` necesitatea stringent` de revizuire a sistemului judiciar 
pentru a \mbun`t`]i calitatea procesului decizional. Totu[i, pån` \n prezent, exist` pu]ine dovezi c` GR ar fi 
luat m`suri pentru implementarea oric`reia dintre recomand`rile FIC.

Recomand`rile FIC 

Unificarea practicii judiciare \n instan]ele din Romånia ca o cerin]` preliminar` necesar` unui sistem 
judiciar s`n`tos. 

Cre[terea standardelor profesionale pentru judec`tori prin form`ri profesionale suplimentare \n scopul de 
a \n]elege mai bine mecanismele pie]ei. 

Definirea clar` a independen]ei judec`torilor. Aplicarea statului de drept, comparativ cu \nlocuirea altor 
func]ii institu]ionale. 

Sporirea responsabilit`]ii judec`torilor prin instituirea unui sistem de evaluare cu criterii adecvate 
(spre exemplu, procentul deciziilor care sunt respinse de o instan]` superioar`). 

Punerea urgent` \n practic` a m`surilor corective recomandate de CE \n Raportul pe Justi]ie. 

3.2.2 Calitatea legisla]iei/procesul legislativ

3.2.2.1 Prea multe OUG-uri 

Recurgerea la ordonan]e de urgen]` [i la procedura ordinii de zi suplimentare \n cadrul [edin]elor 
s`pt`månale ale GR sunt prea frecvente. De[i Constitu]ia stipuleaz` c` „Guvernul poate adopta 
ordonan]e de urgen]` numai \n cazuri excep]ionale, atunci cånd reglementarea acestora nu poate fi amånat`”, 
OUG-urile au devenit mai degrab` un instrument obi[nuit decåt unul excep]ional.

3.2.2.2 Calitatea slab` a legisla]iei; neclar`, neconstitu]ional` 

• |nchirierea - reintrarea \n posesia echipamentelor \nchiriate \n cazul neefectu`rii pl`]ii de c`tre 
 locatar este \ngreunat` de procesul judiciar \n mod nejustificat. |n mod evident, acest lucru duce la   
 cre[terea costurilor suportate de locator, [i astfel [i a costurilor chiriilor \n Romånia.

• Conform Legii ANI revizuite, comisiile de cercetare a averilor create la nivelul cur]ilor de apel 
 hot`r`sc de facto asupra fondului cazurilor transmise de ANI, aplicånd acelea[i criterii \n materie 
 de probe ca [i instan]ele de judecat`. O astfel de procedur` \ntårzie procesul de luare a deciziilor judiciare  
 [i, mai mult, se suprapune peste rolul cur]ilor de apel, care ar trebui s` fie competente \n ceea ce prive[te  
 cazurile ANI. Sunt astfel necesare modific`ri suplimentare la nivel legislativ, care s` permit` 
 ANI s` fac` recurs la hot`rårile comisiei de cercetare a averilor. 

Sursa: BM, 2010, citat` de Agen]ia de pres` Mediafax

     2008 2009 2010 

Nr. de legi – ini]iative guvernamentale   228 350 215

Nr. de legi – ini]iative parlamentare  79 41 77

OUG-uri    228 111 132
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• Rata sc`zut` a confisc`rilor bunurilor ob]inute \n mod ilegal este cauzat`, \n principal, de 
 posibilit`]ile limitate de confiscare prev`zute de lege3. |n practic`, bunurile ob]inute \n mod ilegal 
 pot fi confiscate doar dac` acestea sunt consecin]` direct` a unei infrac]iuni pentru care s-a pronun]at.
 Sentin]` de condamnare sau atunci cånd acestea sunt legate de prejudicii provocate de o 
 infrac]iune dovedit`. Probleme legate de confiscarea bunurilor exist` [i atunci cånd acestea 
 sunt transferate c`tre ter]i. Pentru a corecta aceste disfunc]ionalit`]i, este esen]ial ca Parlamentul 
 s` sprijine aprobarea proiectului de lege privind confiscarea extins` \naintat recent de GR. 

• Din luna decembrie 2008, Curtea Constitu]ional` a respins 16 hot`råri ale guvernului (HG) ca fiind 
 neconstitu]ionale, \n special OUG-uri. Motivul principal l-a reprezentat formularea ambigu` a acestora. 

3.2.2.3 Necesitatea unui proces consultativ mai eficient

Legea nr. 52/2003 privind transparen]a decizional` \n administra]ia public` stipuleaz` c` orice autoritate 
public` ce elaboreaz` proiecte de acte normative are obliga]ia s` le publice pe site-ul propriu, s` le afi[eze 
la sediul propriu, \ntr-un spa]iu u[or accesibil publicului, [i s` le transmit` c`tre mass-media central` sau 
local`. |n plus, autoritatea public` trebuie s` transmit` proiectele de acte normative tuturor persoanelor 
care au depus o cerere pentru primirea acestor informa]ii. Ulterior, se stabile[te o perioad` de cel pu]in 10 
zile pentru a supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, care nu ar trebui adoptat \ntr-un termen 
mai mic de 30 de zile de la data la care proiectul a fost publicat. Exist` [i prevederea privind organizarea 
unei [edin]e publice. 

|n practic`, de[i publicarea pe internet a proiectului de act normativ are loc de cele mai multe ori, 
majoritatea celorlalte prevederi ale Legii nr. 52/2003 sunt frecvent ignorate. Acest lucru \mpiedic` serios 
procesul consultativ. FIC recomand` aplicarea mai eficient` a Legii nr. 52/2003, precum [i prelungirea 
perioadei de consultare la 45 zile. 

3.2.2.4 Necesitatea unei analize de impact mai eficiente pentru a 
asigura \ndeplinirea obiectivelor [i evitarea repercusiunilor nedorite

OUG nr. 50/2010 (OUG nr. 50) a fost emis` pentru a veni \n sprijinul clien]ilor b`ncilor. Aceasta a avut 
scopul de a ieftini \mprumuturile [i de a face mai u[oar` via]a clien]ilor. Totu[i, legiuitorul pare s` fi 
e[uat \n analizarea corect` a repercusiunilor, inclusiv \n consultarea cu reprezentan]ii sectorului bancar. 
Acest lucru a avut urm`toarele efecte negative: 

• Costurile de implementare sunt estimate de c`tre sectorul bancar ca fiind extrem de ridicate - zeci 
 de milioane de EUR. Acestea se vor repercuta \n cele din urm` asupra clien]ilor, lucru ce este \n 
 contradic]ie cu obiectul legii. 

• Legea impune clien]ilor o marj` fix` ridicat` utilizånd formula EURIBOR + marj` fix`. 
 Astfel, clien]ii b`ncilor vor avea de cå[tigat numai dac` EURIBOR scade \n continuare, ceea ce 
 este pu]in probabil. Este mai probabil s` scad` Prima de Risc de ]ar`, prin urmare clientul nu va 
 avea niciun beneficiu. Mai mult, \n prezent EURIBOR se situeaz` la cel mai sc`zut nivel din istorie. 
 Este posibil ca \n numai cå]iva ani EURIBOR s` revin` la nivelurile de dinainte de recesiune, iar 
 ratele dobånzilor s` devin` inaccesibile pentru majoritatea clien]ilor. 

3.2.2.5 Termene de implementare foarte scurte 

OUG nr. 50 a fost emis` \n data de 9 iunie 2010 [i a intrat \n vigoare la doar [apte zile lucr`toare mai tårziu, 
\n data de 21 iunie 2010. Termenul limit` pentru modificarea tuturor contractelor a fost 20 septembrie 2010, 
punånd o presiune foarte mare asupra b`ncilor, avånd \n vedere c` trebuiau recalculate [i ref`cute aproape 
8 milioane de contracte de credit, iar pe de alt` parte, trebuiau s` se poarte discu]ii cu aproape 5 milioane 
de clien]i \n persoan`.

3.2.3 Aplicarea legisla]iei/procesul judiciar

3.2.3.1 Corup]ia

Pentru cre[terea investi]iilor str`ine \n Romånia, GR trebuie s` ia m`suri pentru a combate corup]ia 
larg r`spåndit`. Atunci cånd aceasta e[ueaz`, \nseamn` nu numai un pas \napoi \n procesul reformei, dar [i 
costuri financiare cauzate de sc`derea \ncrederii investitorilor str`ini.

Proasta calitate a legisla]iei, inflexibilitatea administra]iei [i interesul redus sau chiar inexistent pentru 

3 |n 2011 s-au pronun]at ordine de confiscare definitive \mpotriva bunurilor ob]inute \n mod ilicit care decurg din toate tipurile de infrac]iuni, \n valoare 
total` de 1,8 milioane EUR, din care au fost recuperate efectiv doar 0,2 milioane EUR.
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combaterea corup]iei a dus la apari]ia, \n råndul comunit`]ii investitorilor str`ini, a sentimentului c` \n 
Romånia corup]ia este mai degrab` \ncurajat` decåt comb`tut`. 

Mai mult, organele administrative relevante nu efectueaz` controale eficiente pentru detectarea conflictelor 
de interese [i a corup]iei [i nu coopereaz` \ndeajuns de bine. Spre exemplu, b`ncile trebuie s` raporteze 
orice tranzac]ii \n valoare de peste 10.000 EUR c`tre Oficiul Na]ional pentru Prevenirea [i Combaterea 
Sp`l`rii Banilor (ONPCSB). Cånd b`ncile adreseaz` \ntreb`ri cu privire la cazurile suspecte, Oficiul nu le 
ofer` nicio informa]ie, l`såndu-le s` efectueze tranzac]ii cu entit`]i periculoase/dubioase.

3.2.3.2 Lipsa experien]ei \n solu]ionarea cazurilor de insolven]` 

Romånia continu` s` fie deficitar` \n ceea ce prive[te avoca]ii [i judec`torii specializa]i \n insolven]`, 
ceea ce face ca instan]ele s` \ntåmpine dificult`]i \n ob]inerea unor solu]ion`ri corecte. 

Potrivit Global Insolvency Law Database (GILD) Insolvency Overview, 2009 al BM, procedura insolven]ei 
\ncepe cu depunerea dosarului. Acest lucru trebuie s` se realizeze \ntr-o instan]` care s` aib` jurisdic]ie 
\n aria unde este situat sediul debitorului. Cazul este atribuit unui judec`tor special (judec`torul sindic), 
cu responsabilit`]i atåt juridice, cåt [i administrative. Judec`torul sindic este asistat de un al doilea judec`tor, 
care pronun]` decizii cu privire la diferite aspecte, pe m`sur` ce apar \n cursul desf`[ur`rii procedurii de 
insolven]`. Totu[i, dup` cum men]ioneaz` [i raportul BM, „respectivii judec`tori \[i \ndeplinesc \ndatoririle 
beneficiind de sprijin insuficient [i sub o presiune semnificativ` a timpului.” |n raport se mai men]ioneaz` 
c` deciziile judec`torului sindic pot fi atacate \ntr-o curte de apel obi[nuit`, \n baza unei decizii pronun]ate 
de un judec`tor nespecializat.

|n prezent, peste 50.000 companii se afl` \n procedura de insolven]`, \ns` numai pentru 50 dintre acestea 
planurile de restructurare au fost aprobate. 

3.2.3.3 Procese lungi
 
Autorit`]ile romåne au adoptat dou` modific`ri importante la nivel legislativ, care ar trebui s` reduc` durata 
proceselor:

• |n data de 24 august 2010, Senatul Romåniei a adoptat proiectul de act normativ pentru 
 modificarea legii de organizare [i func]ionare a Cur]ii Constitu]ionale (Legea nr. 47/1992), care a 
 eliminat suspendarea automat` a proceselor cånd sunt ridicate excep]ii de neconstitu]ionalitate. 
 Acest proiect de act normativ are scopul de a urgenta \n mod substan]ial procesele, \n special cele 
 care privesc cazurile de corup]ie la nivel \nalt. Pån` \n 2010, toate cazurile la nivel \nalt au fost 
 \ntårziate ca urmare a faptului c` inculpa]ii au invocat neconstitu]ionalitatea. 

• De asemenea, Legea Micii Reforme adoptat` \n octombrie 2010, [i care a intrat \n vigoare \n 2011, 
 are scopul de a reduce durata proceselor. 

Totu[i, \n raportul CE pe 2010 se men]ioneaz` c` „resursa uman` r`måne o provocare major`” [i recomand` 
ca posturile vacante s` se transfere \ntre diferite niveluri ale instan]elor, din pricina dezechilibrelor majore 
\n ceea ce prive[te volumul de munc`. Exist` un deficit semnificativ de s`li de judecat` [i un num`r mare de 
posturi vacante la Sec]ia penal` a \naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie (ICCJ), unde se afl` pe rol numeroase 
cazuri de corup]ie la nivel \nalt. Nu numai c` recomand`rile CE nu au fost puse \n practic`, dar Romånia nu 
a implementat m`suri alternative adecvate, astfel c` lipsa de personal \n unele instan]e r`måne o problem`. 

Mai mult, pentru a-[i \ndeplini angajamentele \n ceea ce prive[te lupta \mpotriva corup]iei la nivel \nalt, 
autorit`]ile trebuie s` adopte m`suri urgente pentru a se asigura c`, \n cazurile importante de corup]ie la 
nivel \nalt, hot`rårile definitive sunt pronun]ate rapid, iar prescrierea ac]iunilor este evitat` \n toate cazurile.

3.2.3.4 Lipsa transparen]ei judiciare [i a unific`rii jurispruden]ei 

|n data de 27 noiembrie 2008, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat o decizie care oblig` 
instan]ele s` publice pe internet toate hot`rårile juridice relevante. Cu toate acestea, nu exist` \nc` 
criterii pentru a asigura protec]ia datelor [i caracterul unitar al hot`rårilor publicate de instan]e. 
Nu a fost implementat un mecanism informatic care s` permit` publicarea rapid` a tuturor verdictelor. 
|n plus, motivarea hot`rårilor judec`tore[ti se public`, de cele mai multe ori, la mult timp dup` pronun]area 
verdictului.

Cazurile \n care judec`torii nu cunosc hot`rårile anterioare ale colegilor lor cu privire la acela[i tip de 
spe]` sau mai r`u, exact aceea[i spe]`, au dat na[tere unor situa]ii hilare. |ntr-un exemplu recent, un 
reclamant a intentat un proces civil la Judec`toria Sectorului 1. Dosarul a fost trimis de dou` ori \n instan]`: 
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prin fax [i direct prin registratur`. Astfel, acela[i dosar a fost \nregistrat de dou` ori, \ns` cu numere diferite. 
Fiecare dintre acestea a fost solu]ionat de judec`tori diferi]i, cu rezultate diferite. Prin urmare, reclamantul 
a cå[tigat dar a [i pierdut \n cadrul acelea[i instan]e. 

3.3 Critici interna]ionale 

Raportul CE \n cadrul Mecanismului de Cooperare [i Verificare (MCV)

|n Raportul din iulie 2010, CE a atras aten]ia asupra numeroaselor deficien]e pe care le are Romånia \n 
a face progrese cu privire la MCV. |n ansamblu, raportul a men]ionat c` Romånia nu a dat dovad` de 
suficient angajament politic \n a face reforme. |n plus, adeseori organele executive din sistemul judiciar 
s-au ar`tat reticente \n a coopera [i a-[i asuma responsabilitatea pentru progresul procesului de reform`. 
Raportul a recomandat Romåniei s` corecteze urgent aceste vulnerabilit`]i pentru a progresa rapid \n 
procesul reformelor.

|n 2011, CE a publicat cel de-al cincilea raport anual al s`u [i ultimul \nainte de evaluarea global` 
ce va avea loc \n vara anului 2012 [i care va analiza ansamblul progreselor realizate de Romånia 
\n cadrul MCV de la aderare. Raportul pe 2011 constat` o serie de m`suri semnificative de 
\mbun`t`]ire a eficacit`]ii justi]iei, modificarea temeiului juridic al ANI, continuarea preg`tirilor 
pentru punerea \n aplicare a celor patru noi coduri, preg`tirea pentru revizuirea modului de 
func]ionare a sistemului judiciar [i efectuarea unui studiu de impact al politicii anticorup]ie. |n acela[i 
timp, raportul a identificat problemele r`mase \n ceea ce prive[te reforma \n domeniul juridic [i 
combaterea corup]iei:

• Cazurile importante de corup]ie la nivel \nalt au progresat foarte pu]in \n instan]` \n ultimul an. 
Parlamentul a votat \mpotriva \nceperii urm`ririi penale pentru acuza]ii de corup]ie \mpotriva unui 
fost ministru, actualmente membru al Parlamentului, a refuzat s` aprobe cererile de perchezi]ie 
\n cadrul unei alte anchete, aflat` \n curs, [i a refuzat arestarea preventiv` a unui alt membru 
al Parlamentului. Cu toate acestea, cazurile au ajuns \n justi]ie.

Totodat`, trebuie luate m`suri pentru evitarea \nchiderii cazurilor de corup]ie la nivel \nalt din cauza 
\mplinirii termenului de prescrip]ie.

• Autorit`]ile trebuie s` ia masuri active pentru a preg`ti intrarea \n vigoare a Codului civil [i s` adopte 
 un plan de punere \n aplicare a celorlalte trei coduri care urmeaz` s` intre \n vigoare \n 2012.

• Romånia nu a pus \n aplicare recomand`rile CE privind g`sirea unei solu]ii la problema presant` 
 a dezechilibrelor privind capacitatea sistemului judiciar.

• |nc` nu este publicat` \ntreaga jurispruden]` a instan]elor \ntr-o baz` de date u[or de utilizat [i \n 
 care c`ut`rile s` se efectueze cu u[urin]`. 

• Sunt necesare m`suri urgente pentru \mbun`t`]irea recuper`rii produselor infrac]iunii, urm`ririi 
 \n justi]ie a cazurilor de sp`lare de bani, precum [i de protec]ie \mpotriva conflictelor de interese 
 \n gestionarea fondurilor publice.

• Lupta \mpotriva corup]iei ar trebui s` r`mån` o prioritate major` [i ar trebui coordonat` prin 
 intermediul unei noi strategii anticorup]ie, care s` fie global` [i solid`.

|n pofida recomand`rilor CE din anul 2010 [i exact \naintea public`rii 
raportului intermediar la jum`tatea lunii februarie 2011, Parlamentul 
Romåniei a blocat o nou` anchet` penal` \mpotriva unui politician de rang \nalt 
acuzat de corup]ie. |n data de 8 februarie 2011, Camera Deputa]ilor a respins 
cererea procurorilor anticorup]ie de arestare a deputatului liberal democrat 
Dan P`sat, acuzat de [antaj.
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3.4 Comentarii suplimentare

Recent, atåt Ambasadorul Statelor Unite, Mark Gitenstein, cåt [i Ministrul Justi]iei britanice, 
Kenneth Clarke, au recomandat insistent autorit`]ilor romåne s` continue procesul de reform` 
din sistemul judiciar \n conformitate cu raportul MCV. Cei doi au subliniat c` statul de drept este 
esen]ial pentru ca Romånia s` poat` juca un rol important \n UE [i, de asemenea, pentru succesul 
proiectelor  privind investi]iile str`ine.

Membrii FIC consider` c` este imperativ ca autorit`]ile romåne s` ac]ioneze cu mai mult` implicare 
[i seriozitate \n ceea ce prive[te reforma din domeniul juridic [i combaterea corup]iei. 
Exist` dou` vulnerabilit`]i ale sistemului care necesit` ac]iuni imediate: calitatea [i aplicarea legisla]iei. 

Recomand`rile FIC 

Axarea pe anticorup]ie. Respectarea regulilor simple ale FMI (simplitate, responsabilitate [i transparen]`) 
[i ale recomand`rilor CE/MCV. 

Procesul legislativ ar trebui s` se bazeze pe un proces consultativ corespunz`tor care s` angajeze toate 
p`r]ile interesate. 

Procesul legislativ ar trebui s` includ` o analiz` adecvat` a impactului pentru a se asigura c` obiectivele 
legisla]iei vor fi atinse [i c` sunt evitate consecin]e nedorite.

Toate hot`rårile instan]elor ar trebui publicate pe internet, inclusiv textul motiva]iei judec`torilor; 
acest lucru ar conduce la o aplicare mai uniform` a legii (o publicare mai bun`/mai rapid`/complet` 
a hot`rårilor [i motiva]iilor).

Cazurile specifice \n care numai corup]ia sau incompeten]a pot explica hot`rårile judec`tore[ti ar 
trebui f`cute publice, precum [i documentele ata[ate dosarului, pentru a \ncuraja judec`torii s` \[i 
\mbun`t`]easc` standardele [i s` se evite astfel practici neprofesionale.

Personalul din instan]ele suprasolicitate (\n special \n ora[ele mari) ar trebui suplimentat. 

Judec`torii ar trebui forma]i s` solu]ioneze cazuri de insolven]`.
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4.1 Progrese \nregistrate

|n edi]ia din 2011 a C`r]ii Albe, FIC eviden]iaz` schimb`rile semnificative care au avut loc de la publicarea 
edi]iei din 2009 a C`r]ii Albe.

Dup` ce a transpus [i a continuat s` implementeze \n legisla]ia na]ional` aproape toate actele normative 
ale UE cu privire la mediu, GR continu` s` fie activ \n discu]iile cu privire la normele UE noi sau revizuite, 
pentru a se asigura c` activit`]ile economice din Romånia nu vor fi afectate \n mod semnificativ. 

GR a implementat proceduri de consult`ri publice, oferind p`r]ilor interesate posibilitatea de a-[i exprima 
opiniile cu privire la diferite aspecte de mediu. Astfel a fost revizuit` Strategia Na]ional` de Management al 
De[eurilor, oferindu-se tuturor p`r]ilor interesate posibilitatea de a se implica \n acest proces. 

GR a implementat toate procedurile necesare [i a depus eforturi \n sprijinirea autorit`]ilor regionale 
[i locale s` depun` cereri [i s` acceseze fondurile europene (Fondul European de Dezvoltare Regional` 
[i Fondul de Coeziune) pentru a solu]iona problemele de mediu, cum ar fi gospod`rirea apelor [i 
managementul de[eurilor.

4.2 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

4.2.1 Fondul pentru mediu

Fondul a fost creat ca instrument economico-financiar, gestionat de GR [i destinat cofinan]`rii diferitelor 
proiecte de mediu (40%-50% din costurile investi]ionale pentru companii, 90% din investi]ii pentru ONG-uri 
[i 60% din investi]ii pentru autorit`]ile locale). 

Companiile trebuie s` contribuie la Fond prin plata taxelor (pentru emisii atmosferice provenind din surse 
fixe, valorificarea de[eurilor metalice [i nemetalice, valorificarea [i reciclarea de[eurilor de ambalaje, 
anvelope [i echipamente electrice [i electronice etc.)  care sunt considerate obliga]ii fiscale normale. 
|n cazul \n care aceste obliga]ii nu sunt \ndeplinite, autoritatea Administra]ia Fondului pentru Mediu (AFM) 
aplic` amenzi [i penalit`]i, \n conformitate cu normele prev`zute de Codul fiscal. 

FIC apreciaz` transparen]a pe care AFM a demonstrat-o prin publicarea unei baze de date cu privire la 
ambalajele [i de[eurile de ambalaje (ADA) generate [i reciclate, care reprezint` o surs` sigur` de informa]ii 
la nivel na]ional pentru aceste tipuri de de[euri. 

Mediu
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FIC apreciaz`, de asemenea, progresele \nregistrate de AFM \n acordarea de sprijin financiar pentru 
proiectele de mediu, care s-au dublat anul trecut comparativ cu anul anterior. Cu toate acestea, FIC a 
remarcat c` majoritatea proiectelor finan]ate prin Fond se refereau \n special la: schema de re\nnoire a 
parcului auto (programul Rabla), sistemele de termoficare din gospod`rii, energia regenerabil` [i cåteva 
proiecte privind alimentarea cu ap` [i protec]ia p`durilor pentru autorit`]ile locale. Companiile private nu 
au avut posibilitatea de a depune cereri pentru finan]are pentru sprijinirea proiectelor [i nevoilor aferente 
de mediu. 

Teoretic, AFM ar trebui s` organizeze runde periodice de selectare a proiectelor de mediu 
referitoare la diferite aspecte de mediu (spre exemplu, prevenirea polu`rii, reducerea impactului asupra 
atmosferei, apei [i solului, utilizarea de tehnologii curate, managementul de[eurilor etc.) [i orice companie 
privat` sau de]inut` de stat ar trebui s` poat` s` depun` cereri pentru ob]inerea de fonduri de la AFM. 

|ntrucåt multe companii contribuie la Fond [i majoritatea veniturilor Fondului provin din industrie, FIC este 
\ngrijorat cu privire la accesul limitat pe care industria \l are la acest Fond.

Recomand`rile FIC 

Atunci cånd AFM \ntocme[te planul de lucru anual pentru \mbun`t`]irea performan]elor \n ceea ce 
prive[te mediul, [i stabile[te priorit`]ile anuale, ar trebui s` aib` \n vedere mai multe tematici, astfel \ncåt 
reprezentan]ii din industrie s` aib` posibilitatea de a depune cereri [i de a ob]ine fonduri pentru finan]area 
proiectelor lor de mediu. Ghidurile de finan]are aferente ar trebui s` stabileasc` criterii de eligibilitate care 
s` fie accesibile pentru companii.
 

4.2.2 Managementul de[eurilor

FIC apreciaz` transparen]a de care a dat dovad` Ministerul Mediului [i P`durilor (MMP) \n transpunerea 
[i planificarea implement`rii legisla]iei europene \n domeniul managementului de[eurilor.

4.2.2.1 Directiva cadru privind managementul de[eurilor (DCMD)

DCMD, aprobat` [i publicat` \n luna noiembrie 2008, ar fi trebuit transpus` de statele membre pån` \n 
decembrie 2010.

Proiectul de lege care transpune DCMD a fost supus dezbaterii publice \n 2010, oferind p`r]ilor 
interesate posibilitatea de a-[i exprima opiniile cu privire la diferite aspecte (ierarhia de[eurilor, 
recuperare-eliminare, produse derivate, produse care nu constituie de[euri, amestecare-diluare, 
uleiuri uzate, de[euri periculoase, principiul autosuficien]ei [i al proximit`]ii, obiective pentru reutilizare 
[i reciclare, autoriza]ii, planuri pentru managementul de[eurilor etc.).

Cu toate acestea, o nou` versiune care ia \n considerare comentariile diferitelor p`r]i interesate este \nc` 
supus` dezbaterilor interministeriale.

Recomand`rile FIC 

De[i exist` o \ntårziere \n transpunerea acestei legisla]ii, recomandarea FIC este ca o rund` final` 
(mai scurt`) de dezbateri publice (implicånd p`r]ile interesate relevante - inclusiv FIC) s` aib` loc cu privire 
la versiunea final`, \nainte de publicarea oficial`. |n timpul acestei runde finale, ar continua s` ajute mai mult 
implementarea corespunz`toare a acestei Directive europene.

FIC recomand` o aten]ie sporit` din partea autorit`]ilor \n ceea ce prive[te:

• ob]inerea unui echilibru \ntre responsabilit`]ile pe care le au autorit`]ile locale [i cele ale sectorului 
 industrial; autorit`]ile ar trebui s` fie r`spunz`toare pentru colectarea de[eurilor post-consum 
 (spre exemplu, ambalaje, de[euri provenind de la echipamentele electrice [i electronice) \ntrucåt 
 obliga]ia de colectare selectiv` a acestor de[euri este specific` autorit`]ilor locale;
• specifica]ii clare pentru obliga]iile referitoare la managementul de[eurilor pentru to]i operatorii 
 care \ntreprind activit`]i similare. 
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4.2.2.2 Strategia na]ional` [i planul na]ional privind managementul  
  de[eurilor 

O nou` Strategie Na]ional` privind Managementul De[eurilor a fost supus` reviziei, iar toate p`r]ile 
interesate relevante au avut posibilitatea de a-[i aduce contribu]iile specifice.

Se a[teapt` ca un nou proiect s` fie prezentat pentru o nou` rund` de dezbateri publice \n cursul anului 2011, 
incluzånd alinierea la noile cerin]e ale DCMD.

FIC este preocupat \n ceea ce prive[te \ndeplinirea de c`tre Romånia a cerin]elor europene referitoare la 
anumite tipuri de de[euri [i va continua s` fie implicat activ \n grupurile ministeriale de lucru pentru 
a \ncuraja:

• promovarea recicl`rii [i valorific`rii de[eurilor (\n special de[eurile municipale);
• promovarea trat`rii prealabile a de[eurilor [i preg`tirea pentru valorificare (uscarea n`molului de 
 epurare [i canalizare, sortarea de[eurilor menajere care r`mån ulterior colect`rii selective a 
 de[eurilor la surs` etc.);
• colectarea selectiv` a de[eurilor la surs` sau sortarea acestora \n sta]iile de transfer (\n func]ie 
 de fezabilitate).

4.2.2.3 Legea privind de[eurile provenind din construc]ii 
  [i demol`ri 

Versiunea din 2008 a acestui proiect a fost actualizat` \n 2010, iar toate p`r]ile interesate au avut 
posibilitatea de a-[i aduce contribu]iile specifice.

O nou` versiune a fost supus` dezbaterii publice la \nceputul anului 2011, stabilind obiective \ncepånd 
de la 15% \n 2011 [i pån` la 75% \n 2020 pentru reciclarea [i valorificarea materialelor din de[eurile provenind 
din construc]ii [i demol`ri [i impunerea de garan]ii financiare care s` fie colectate de c`tre autorit`]ile 
administrative locale \n cazul \n care obiectivele nu sunt atinse.

Recomand`rile FIC 

Pentru a diminua cantit`]ile de de[euri din construc]ii care sunt depozitate, pe lång` obiectivele stabilite 
pentru valorificarea materialelor, ar trebui inclus` o specifica]ie clar` cu privire la poten]ialul de valorificare 
energetic` a unor tipuri de de[euri rezultate din construc]ii [i demol`ri. 

4.2.2.4 Ambalaje [i de[euri de ambalaje (ADA)

Pån` \n prezent, Romånia [i-a \ndeplinit obliga]iile stabilite de UE cu privire la ADA, \n special datorit` 
eforturilor sus]inute din sectorul industrial.

|n baza OUG nr. 196/2005, modificat` \n iunie 2010, obiectivele de valorificare [i reciclare a de[eurilor 
de ambalaje au fost m`rite [i devansate cu 2 ani, de la 48% \n 2010 la 57% \n 2011 [i 60% \ncepånd cu 2012. 
Mai mult, pentru PET-urile [i ambalajele de Aluminiu (Al) au fost introduse noi obiective de reciclare: 
42% pentru PET [i 17% pentru Al \n 2011, [i 55% pentru PET-uri [i 21% pentru Al \ncepånd cu 2012. 
|n prezent, sectorul industrial \[i continu` eforturile considerabile de a atinge cu succes aceste obiective 
provocatoare. Operatorii economici responsabili (companiile care pun pe pia]` ambalaje, \mbuteliatori 
[i importatori) investesc \n dezvoltarea colect`rii selective ca unica solu]ie durabil` pentru atingerea 
obiectivelor atåt pe termen scurt, cåt [i pe termen lung. Astfel, infrastructura pentru colectarea 
selectiv` implementat` de sectorul industrial \n 2011 va fi dublat`. 

Modific`rile aduse HG nr. 621/2005 care transpune Directiva 94/62/CE a Parlamentului European 
[i a Consiliului privind ambalajele [i de[eurile de ambalaje au fost recent aprobate [i publicate 
\n Monitorul Oficial al Romåniei. Aceste modific`ri clarific` obliga]iile tuturor p`r]ilor implicate \n 
fluxul ambalajelor [i creeaz` un cadru opera]ional pentru municipalit`]ile [i organiza]iile care se ocup` 
de valorificarea de[eurilor de ambalaje, care au preluat responsabilitatea atingerii obiectivelor 
de valorificare [i reciclare de la \mbuteliatori [i importatori. |n aceste circumstan]e, nivelul de performan]` 
[i experien]a cå[tigate de sectorul industrial \n implementarea unui sistem integrat de management al 
de[eurilor bazat pe scheme de colectare selectiv` reprezint` un avantaj important pentru municipalit`]i 
\n \ndeplinirea obiectivelor privind reciclarea, impuse de DCMD. |n urma analiz`rii problemei 
privind de[eurile, reiese c`, din de[eurile municipale, de[eurile de ambalaje reprezint` jum`tate din 
materialele reciclabile, ceea ce \nseamn` c` un sistem de colectare selectiv` efectiv [i eficient 
pentru de[eurile de ambalaje la nivelul gospod`riilor poate asigura obiectivul de 50% de reciclare pentru 
municipalit`]i.
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Recomand`rile FIC

Reglementarea cerin]elor specifice pentru asigurarea trasabilit`]ii de[eurilor (inclusiv a diverselor tipuri 
de materiale provenite din de[euri), actualizarea [i corelarea procedurilor de raportare la nivel na]ional 
pentru a asigura acurate]ea datelor trimise la Agen]ia European` de Mediu, pentru a reduce discrepan]a 
concuren]ial`, [i pentru a crea premisele unui cadru echitabil pentru to]i operatorii economici responsabili.

Evitarea sistemului depozit ca solu]ie pentru c` va conduce la sisteme de colectare paralele la nivel 
municipal [i, astfel, ca o consecin]`, la cre[terea inutil` a costurilor. Acesta submineaz` eforturile 
continue ale GR de a implementa colectarea selectiv` la nivel na]ional ca op]iune strategic` a Romåniei, 
beneficiind de o finan]are UE substan]ial` (1,17 mld. EUR - Axa 2 Managementul De[eurilor, Programul 
Opera]ional Sectorial de Mediu). Avånd \n vedere capacitatea economic` a Romåniei, implementarea  
unui sistem depozit va crea o povar` suplimentar` dispropor]ionat` de 385 mil. EUR pentru industrie 
(\mbuteliatori [i importatori), de[i obiectivele anuale de valorificare [i reciclare a de[eurilor de ambalaje au 
fost atinse cu succes \n fiecare an [i aceea[i industrie se confrunt` deja cu obiective mai mari pentru anul  
2011 [i 2012, \ntr-un context economic care \ncearc` s` dep`[easc` efectele recesiunii.

4.2.2.5 Strategia na]ional` cu privire la n`moluri
  de canalizare [i epurare

FIC apreciaz` modul de abordare al MMP \n crearea unei strategii na]ionale pentru acest flux specific de 
de[euri.

Ca urmare a utiliz`rii fondurilor europene pentru finan]area unor sta]ii adecvate de epurare a apelor uzate, 
\n viitorul apropiat, Romånia se va confrunta cu o cre[tere a cantit`]ii acestui tip de de[euri.

|n prezent, majoritatea sta]iilor de epurare a apelor uzate sunt prev`zute a fi echipate cu instala]ii de 
deshidratare care s` scad` con]inutul de ap` (de la 96-98% la 70-85%) din n`molul rezultat.

Recomand`rile FIC

Pentru a reduce mai mult cantitatea de n`moluri de epurare care urmeaz` a fi tratate, avånd \n vedere 
cantit`]ile mari ce trebuie transportate \n ]ar`, trebuie inclus` \n aceast` strategie solu]ia mont`rii de 
instala]ii de deshidratare cåt mai aproape cu putin]` de sursele generatoare de de[euri.

Acest lucru va reduce costurile cu logistica [i, \n acela[i timp, va spori posibilit`]ile de tratare, inclusiv 
valorificarea acestor n`moluri prin co-procesare \n fabricile de ciment.

4.2.2.6 De[eurile de Echipamente Electrice [i Electronice (DEEE) 

|n data de 13 octombrie 2010 a fost adoptat` o nou` HG cu privire la DEEE (HG nr. 1037/2010). 
Aceasta \nlocuie[te HG nr. 448/2005 [i transpune Directiva UE 2002/96/CE cu privire la de[eurile de 
echipamente electrice [i electronice.

Din p`cate, noua HG nu trateaz` preocup`rile [i nu integreaz` propunerile f`cute de reprezentan]ii 
industriei. Astfel:

• Responsabilitatea de a atinge obiectivele privind colectarea DEEE a fost transferat` \n 
 totalitate produc`torilor, sub amenin]area cu suspendarea activit`]ii, \n pofida faptului c`, \n 
 conformitate cu aceea[i HG, colectarea de DEEE din gospod`rii ar trebui efectuat` de c`tre 
 autorit`]ile locale. 
• HG nu prevede m`suri pentru a le impune celorlal]i operatori din a[a-zisele „fluxuri paralele” 
 s` se \nregistreze [i s` raporteze cantit`]ile de DEEE colectate [i tratate.
• Nu sunt prev`zute sanc]iuni pentru colectarea [i tratarea ilegal` a DEEE. Numai acei operatori 
 care de]in autoriza]ii de mediu pentru colectarea [i tratarea DEEE pot fi amenda]i pentru 
 \nc`lcarea prevederilor HG. Persoanele neautorizate care colecteaz` de[euri nu sunt men]ionate, 
 a[adar fac obiectul dispozi]iilor legisla]iei cadru, care prevede sanc]iuni mult mai pu]in aspre.
 |n pofida prevederilor Directivei UE [i opiniei Comisiei UE, HG prevede \n continuare c` garan]ia 
 pentru „noile de[euri orfane” s` fie gestionat` de AFM. 
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Recomand`rile FIC

Ar trebui realizat` o revizuire urgent` a HG nr. 1037/2010 existent` pentru a:

• impune autorit`]ilor r`spunderi clare pentru atingerea obiectivelor de colectare a DEEE (obiective 
 de colectare pentru autorit`]ile locale [i aplicarea strict` a acestora pentru a combate fluxurile 
 „paralele” ilegale);
• introduce r`spunderea de a se \nregistra [i de a raporta pentru to]i operatorii care gestioneaz` DEEE 
 [i, de asemenea, prevede sanc]iuni mai aspre pentru colectarea [i tratarea ilegal`;
• \nfiin]a o entitate care s` coordoneze [i s` compenseze schemele de colectare DEEE (centru de 
 pl`]i/decont`ri);
• elimina implicarea AFM \n procesul de gestionare a garan]iilor. Aceast` gestionare ar trebui efectuat` 
 de autorit`]ile cu un rol \n implementarea legisla]iei DEEE. 

4.2.3 Aspecte legate de schimb`rile climatice 

Pachetul privind energia [i schimb`rile climatice (4 directive) a fost publicat \n Jurnalul Oficial al Consiliul 
European \n data de 5 iunie 2009. Ulterior, au fost luate decizii de comitetele europene (pentru directiva 
privind comercializarea drepturilor de emisie - UE-ETS), dup` cum urmeaz`:

• 30 decembrie 2009 - a fost publicat` lista sectoarelor expuse scurgerilor de carbon; 
• 30 iunie 2010 - s-au f`cut raport`ri cu privire la sectoarele vulnerabile la scurgerile de carbon pentru 
 a se ajunge la un acord la nivel de CCNUSC, global sau la un acord la nivel sectorial;
• 30 iunie 2010 - s-au adoptat [i publicat regulile privind mecanismul pentru licita]ii a certificatelor 
 de emisie;
• regulile pentru mecanismul de alocare gratuit` (ex: evaluare comparativ`) [i regulile pentru 
 nou-intra]i [i cre[terea capacit`]ii, programate ini]ial a fi adoptate pån` la 31 decembrie 2010, au 
 fost puse la dispozi]ia publicului \n luna mai 2011 - a[a-numitele M`suri de Implementare la nivel 
 Comunitar (MIC);
• 30 septembrie 2011 - vor fi trimise c`tre CE M`surile de Implementare la nivel Na]ional (MIN), 
 inclusiv aloc`rile preliminare la nivel de instala]ie.

FIC apreciaz` transparen]a de care au dat dovad` MMP [i Ministerul Economiei, Comer]ului [i Mediului 
de Afaceri (MECMA) \n cadrul transpunerii [i planific`rii implement`rii legisla]iei europene cu privire la 
schimb`rile climatice.

Recomand`rile FIC 

• continuarea schimbului de informa]ii transparente \ntre autorit`]i [i p`r]ile interesate;
• crearea condi]iilor necesare pentru a asigura alocarea preliminar` corespunz`toare [i \naintarea 
 c`tre CE \n timp util a documentelor solicitate, prin implementarea urm`toarelor m`suri:
 - planificarea realist` a colect`rii de la operatori a datelor verificate [i a informa]iilor suplimentare 
  care le-ar putea fi solicitate \n procesul de alocare (cu cel pu]in 2 luni \nainte); 
 - oferirea de sprijin operatorilor pentru a asigura o \n]elegere clar` [i uniform` a regulilor de alocare;
• crearea condi]iilor necesare \n vederea asigur`rii unei pie]e a certificatelor de CO

2
 transparente, 

 eficiente [i administrate \n condi]ii de deplin` securitate a sistemelor informa]ionale.
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Sectorul energetic

5.1 Progrese \nregistrate

Pån` \n anul 2009, au avut loc privatiz`ri semnificative \n sectorul gazelor naturale [i al energiei 
electrice, acoperind explorarea [i produc]ia de petrol [i gaze naturale, precum [i distribu]ia [i furnizarea atåt 
a energiei electrice, cåt [i a gazelor naturale. Investitori interna]ionali importan]i au intrat pe pia]` [i \n 
acela[i timp, au fost lansate proiecte semnificative de producere a energiei, majoritatea ca PPP-uri. 

|ncepånd cu anul 2009, procesul de privatizare a ajuns \ntr-un impas [i, \n plus, majoritatea proiectelor din 
sectorul de producere a energiei fie au fost anulate, fie au fost mult \ntårziate.

Acest lucru poate fi explicat numai par]ial prin impactul recesiunii. Alte motive cheie sunt lipsa de 
atractivitate a pie]ei atåt pentru investitorii romåni, cåt [i cei str`ini din cauza unei grave distorsion`ri a 
acesteia, cåt [i lipsa de stabilitate, predictibilitate [i competitivitate a pie]ei romåne[ti de energie [i gaze 
naturale.

Dezvoltarea sectorului energiilor regenerabile are un trend pozitiv. |n prezent, \n special sectorul 
eolian a \nregistrat o cre[tere puternic`, cu aproximativ 500 MW de capacitate eolian` func]ional`. 
Aceasta este \ns` cu mult sub poten]ialul pie]ei. 

Trebuie luate m`suri semnificative pentru a continua atragerea investitorilor. 

5.2 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

5.2.1 Liberalizare

Liberalizarea [i condi]iile de pia]` liber` [i deschis` reprezint` factori cheie pentru atragerea investitorilor 
[i asigurarea competitivit`]ii.

Dac` teoretic pia]a romåneasc` a energiei este complet liberalizat`, \n practic` aceasta este subminat` de 
mai mul]i factori. 
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Pe pia]a gazelor naturale, pre]ul pentru produc]ia intern` nu este \nc` aliniat la nivelul pre]urilor pie]ei 
interna]ionale. Pe lång` aceast` situa]ie, un pre] final reglementat prin tarife reglementate este \nc` 
disponibil tuturor consumatorilor, indiferent de gradul de vulnerabilitate al acestora [i de volumul 
consumat. 

Ar trebui dezvoltat` [i implementat` o abordare rezonabil` pentru o liberalizare real` incluzånd un plan 
pe termen mediu, care s` protejeze atåt interesele investitorilor, cåt [i interesele consumatorilor romåni [i 
economia na]ional`.

O situa]ie similar` poate fi \ntålnit` pe pia]a de energie electric`, unde pot fi identificate, de asemenea, 
subven]ii \ncruci[ate \ntre consumatorii casnici captivi [i consumatorii captivi industriali. Pe lång` 
acestea, operatorul pie]ei de energie electric`, OPCOM, nu administreaz` pie]e fluide, deoarece pe 
acestea sunt tranzac]ionate numai cantit`]i minore. Acorduri bilaterale care \nl`tur` volume ieftine [i 
substan]iale din pia]` sunt \nc` \n vigoare [i chiar au fost extinse, avånd ca rezultat lipsa tranzac]iilor 
forward transparente.
 
Lichiditatea pie]ei ar trebui s` fie principalul obiectiv pe termen scurt. Pentru \ndeplinirea acestuia, trebuie 
instituite licita]ii publice obligatorii pentru toate companiile de stat produc`toare de energie \mpreun` cu un 
mecanism de licita]ii pentru contractele de tolling [i/sau pentru centrale energetice virtuale.

Din punctul de vedere al cererii, liberalizarea pie]ei prin punerea \n aplicare corespunz`toare a celui de-al 
Treilea Pachet pe energie ar trebui s` asigure func]ionalitatea pie]ei. 

5.2.2 Reglementare

Cheia dezvolt`rii sectorului energetic romånesc este o reglementare bine echilibrat` care atrage 
investitorii, este predictibil` [i aplicat` cu adev`rat. Aceasta a fost o problem` semnificativ` \n sectorul gazelor 
naturale \n ultimii doi ani, mai ales din cauza cre[terilor costurilor de achizi]ie a gazelor care nu au fost \n 
mod corespunz`tor reflectate de tarifele reglementate. Furnizorii de gaze au suferit pierderi semnificative 
din cauza acestei distorsiuni a pie]ei. 

Recomand`rile FIC
 
O aplicare corect` [i \n timp util a unei reglementari adecvate este de o importan]` primordial` pentru a 
asigura atåt securitatea aprovizion`rii, cåt [i continuarea investi]iilor \n sectorul energetic romånesc. 

5.2.3 Producerea de energie

GR a lansat un plan pentru concentrarea capacit`]ilor de producere a energiei electrice \n dou` 
unit`]i, ELECTRA [i HIDROENERGETICA. Este posibil ca implementarea acestui proiect s` aib` 
impact negativ asupra pie]ei de producere a energiei din cauza cotei excesive de pia]` (peste 90%) a celor 
dou` companii. De[i scopul acestuia este de a asigura c`, la pre]uri marginale, doar cele mai eficiente 
centrale produc energie, exist` riscul apari]iei unor subven]ii \ncruci[ate \ntre unit`]ile eficiente [i 
ineficiente din cele dou` companii, iar ordinea de merit dintre centralele electrice poate fi distorsionat`.

Recomand`rile FIC

Proiectul nu mai este \n prezent activ, [i acest lucru ar trebui \n]eles de c`tre toate p`r]ile ca o invita]ie la 
implementarea unor noi mecanisme de investi]ii (PPP, privatiz`ri, concesion`ri etc.). Pe de alt` parte, o lege 
a PPP modern` ar trebui s` fie dezvoltat` [i implementat` astfel \ncåt investitorii s` fie din nou atra[i de 
pia]a energetic` romåneasc`.

5.2.4 Promovarea energiei regenerabile

Romånia are un poten]ial imens pentru proiecte \n sectorul energiilor regenerabile, acoperind energia 
eolian`, energia hidro, energia solar` [i biomasa. Pån` \n prezent, numai sectorul energiei eoliene 
a beneficiat de investi]ii majore. Romånia este departe de a \ndeplini obliga]iile stabilite prin obiectivele 
asumate pentru anul 2020 privind energia regenerabil`. Recenta aprobare a Legii 220, modificat` prin 
Legea 139/2010 de c`tre DG COMP este \ns` un semnal pozitiv de[i modific`ri de ultim` or`, la nivel 
na]ional, care afecteaz` proiectele \n curs de dezvoltare, au redus semnificativ predictibilitatea [i stabilitatea 
c`utate de orice investitor strategic.
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Investi]iile au nevoie de o schem` de sprijin sigur` care s` ofere investitorilor o previziune pe termen 
lung privind profitabilitatea. Investitorii a[teapt` ca noile legisla]ii - primar` [i secundar` s` fie rapid 
implementate [i s` \[i men]in` stabilitatea \n timp.

Stabilirea unei responsabilit`]i legale clare pentru promovarea unei energii eficiente pentru \nc`lzire 
[i r`cire este de asemenea de o importanta capitala. Situa]ia nu s-a \mbun`t`]it din anul 2009.

5.2.5 Integrarea pe pia]a european`

Romånia poate juca un rol important pe pia]a energiei, \n special \n regiunea Europei de Sud-Est (ESE). 
Prin urmare, trebuie s` \[i \mbun`t`]easc` capacit`]ile de import [i export.
 

Recomand`rile FIC 

Ar trebui \mbun`t`]ite conect`rile la re]eaua de transport a energiei electrice, precum [i capacit`]ile 
sistemului de a furniza c`tre ]`rile \nvecinate, iar dezvoltarea acestora ar trebui accelerat`. 

|n ceea ce prive[te gazele naturale, conducta care realizeaz` conectarea cu Ungaria via Szeged-Arad a fost 
pus` \n func]iune \n anul 2010. Acest lucru a reprezentat un pas important pentru diversificarea surselor 
de gaze din import [i pentru cre[terea securit`]ii aprovizion`rii. Finalizarea fluxului invers este 
necesar` pentru a continua integrarea sectorului energetic romånesc pe pia]a european` [i pentru a respecta 
principiile de comercializare echitabil` a bunurilor \n cadrul UE.

Pe lång` acestea, este necesar` [i \nc` se a[teapt` construirea conductei de interconectare cu 
Bulgaria, Giurgiu-Ruse. Deschiderea pie]ei [i pentru exporturi ar cre[te competitivitatea pie]ei romåne[ti 
de gaze naturale.

5.2.6 Politici privind mediul [i securitatea furniz`rii

GR ar trebui s` sprijine utilizarea unui mix de energie care s` poat` asigura securitatea furniz`rilor 
[i \ndeplinirea obiectivelor UE [i ale Protocolului de la Kyoto cu privire la emisiile de CO

2
 (obiectivul etapei 

a 3-a a UE [i Kyoto: reducerea emisiilor de CO
2
 cu 20% pån` \n anul 2020 comparativ cu anul de referin]` 

1990) [i \n acela[i timp s` men]in` pre]uri rezonabile la energie. 
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Dezvoltarea energiilor regenerabile reprezint` o oportunitate pentru Romånia, \ns` nu va fi suficient dac` 
aceasta nu este asociat` cu alte solu]ii f`r` emisii de dioxid de carbon sau cu emisii sc`zute. Vechile centrale 
electrice pe c`rbune pot, de asemenea, s` \[i reduc` semnificativ emisiile prin utilizarea tehnologiilor de 
ultim` or`.

Pe de alt` parte, acest progres al energiilor regenerabile intermitente (eolian`, solar`) va necesita noi 
capacit`]i de producere dispecerizabile fiabile [i flexibile pentru echilibrarea sistemului energetic.

Aceste investi]ii ar putea fi realizate printr-o competi]ie crescut`, privatizarea sectorului de producere 
a energiei electrice [i prin implementarea unor condi]ii atractive pentru PPP.

5.2.7 Independen]a Autorit`]ii de reglementare (ANRE)

De la o autoritate independent`, autofinan]at` [i bine recunoscut` chiar [i la nivel european, ANRE 
a devenit \n ultimii ani o institu]ie dependent` [i puternic influen]at` politic.

ANRE a fost recent inclus` \n sistemul bugetar, pierzåndu-[i astfel statutul de autofinan]are. 
Cele mai recente decizii ale sale au fost luate sub influen]` politic`, ignorånd [i evitånd propriile 
metodologii. Implementarea unor noi reglement`ri [i metodologii, precum [i modernizarea celor 
existente a fost amånat` sau nu a avut \n vedere interesele tuturor p`r]ilor implicate, sau nu a p`strat 
echilibrul necesar.

Acest lucru a condus la o situa]ie \n care pia]a este mult distorsionat`, investitorii [i-au pierdut \ncrederea 
\n mediul romånesc, iar afacerile viabile sunt amenin]ate de periclitarea multor activit`]i ale lan]ului valoric.
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ANRE ar trebui s` \[i recå[tige independen]a, s` stimuleze [i s` \ncurajeze dialogul cu toate 
p`r]ile implicate. Metodologiile introduse pe pia]` ar trebui s` asigure un echilibru \ntre interesele 
operatorilor din sectorul energiei electrice [i al gazelor naturale, ale consumatorilor casnici [i comerciali, 
precum [i cele ale economiei la nivel general.

Este necesar` o separare a personalului administrativ al ANRE de Comitetul de Reglementare pentru 
a cre[te \ncrederea \n deciziile luate de c`tre cel din urm`.

Este necesar` transparen]a tuturor deciziilor luate de acest Comitet. Prin urmare, procesele-verbale 
ale [edin]elor Comitetului de Reglementare ar trebui f`cute publice.

Independen]a Reglementatorului ar trebui s` fie garantat` prin lege [i asigurat` prin legi de 
guvernan]` adecvate (Pre[edintele [i Vicepre[edin]ii ANRE s` fie numi]i de c`tre reprezentan]ii 
tuturor p`r]ilor interesate relevante: GR, Parlament, Consumatori, Societatea Civil`, Industrie; pentru 
numire nu ar trebui s` fie permis` majoritatea simpl`; inamovibilitatea personalului ales; evaluarea 
performantelor pe un set clar de obiective care vizeaz` func]ionalitatea pie]ei) [i prin independen]a 
financiar`.
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6.1 Progrese \nregistrate

Ultimii doi ani de activitate \n domeniul agriculturii au adus o serie de progrese, dintre care amintim:
 - redactarea strategiilor sectoriale la nivelul Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale (MADR) - 
  acestea sunt \nc` la nivel de proiect, urmånd s` fie legiferate [i implementate;
 - buna func]ionare a Agen]iei de Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultur` (APIA) – se remarc` un grad 
  de absorb]ie de 95% a fondurilor europene destinate pl`]ilor directe sau subven]iilor din domeniul 
  agriculturii;
 - aplicarea legisla]iei de etichetare a produselor, conform directivelor UE;
 - respectarea permanent` [i constant` a criteriilor de eligibilitate pentru noile proiecte structurale;
 - aplicarea metodei fiscale de taxare invers` la cereale [i plante tehnice prin care se reduce   
  comer]ul ilegal cu cereale [i duce la cre[terea fiscaliz`rii \n sectorul agricol.

|n cadrul dialogului dintre reprezentan]ii FIC Task Force pentru Agricultur` [i MADR s-a remarcat 
disponibilitatea permanent` a Ministrului Agriculturii de a discuta [i analiza \n comun subiectele presante, 
de exemplu problema iriga]iilor [i cea a comas`rii terenurilor agricole. Dorin]a autorit`]ilor de a comunica 
cu reprezentan]ii FIC trebuie salutat` [i re]inut` ca un punct pozitiv, independent de capacitatea relativ` 
a statului de a legifera [i implementa politici publice \n domeniul agriculturii.

6.2 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

Poten]ialul agriculturii din Romånia de a contribui la o cre[tere sustenabil` [i reducere a s`r`ciei a 
fost eviden]iat de multe entit`]i [i numero[i autori la nivel na]ional [i interna]ional. Exper]ii subliniaz` 
\n mod constant faptul c` Romånia, cu cele 9,4 milioane de hectare ale sale de teren arabil, ar putea 
contribui \n mod semnificativ la asigurarea necesarului de hran` \n viitor al Europei, putånd asigura hrana 
a 80-100 de milioane de oameni ([i anume, posibilitatea de a asigura hrana pentru 4 ]`ri precum Romånia). 
Din p`cate, \n pofida poten]ialului ridicat \n dezvoltarea agricol` [i a atractivit`]ii pentru investitori, exist` 
\n Romånia numeroase aspecte care \ngreuneaz` aceast` dezvoltare. 
Cåteva dintre sursele de ineficien]` care au dus la o productivitate sc`zut` a sectorului agricol din 
Romånia sunt: 
• capacitate redus` de redactare [i implementare a politicilor sectoriale;
• capacitatea slab` de absorb]ie a fondurilor structurale; 
• parcelarea excesiv` a terenurilor agricole (cu capacitate investi]ional` limitat`);
• slaba dezvoltare a infrastructurii zonelor rurale;
• interes sc`zut pentru resursele de energie de biomas`.

Agricultura
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6.2.1 Politicile sectoriale

FIC a semnalat constant nevoia fireasc` a investitorilor de cre[tere a gradului de predictibilitate \n 
ceea ce prive[te priorit`]ile [i strategiile sectoriale redactate de autorit`]i pe termen mediu [i lung. 
Apreciem redactarea proiectului de strategie pentru cereale, pentru depozite de fructe [i legume [i pentru 
\mbun`t`]irea par]ial` a iriga]iilor agricole.

Recomand`rile FIC

Poten]ialul din agricultur` nu este valorificat din pricina faptului c` dezvoltarea agriculturii \n Romånia 
nu este prioritar` \n strategia economico-bugetar` a statului romån. Se impune astfel o implicare mai 
ampl` a tuturor factorilor decisivi \n implementarea acestor strategii, cu o puternic` participare 
a asocia]iilor produc`torilor [i institu]iilor statului din domeniile finan]e [i mediu, astfel \ncåt s` se ob]in` 
un consens general pentru realizarea obiectivelor acestor documente strategice.

Este necesar s` se dezvolte strategii sectoriale [i pentru alte domenii, cum ar fi cel al agriculturii bio sau 
al energiei de biomas`, care reprezint` un mare atu al Romåniei \n cadrul UE.

6.2.2 Absorb]ia Fondurilor Structurale \n domeniul agriculturii

Agen]ia de Pl`]i pentru Dezvoltare Rural` [i Pescuit (APDRP) a reu[it s` atrag`, din totalul sumei 
de 8 mld. EUR doar 2 mld. Acest grad de absorb]ie poate fi calificat extrem de redus, cauzat \n 
principal de ineficien]a autorit`]ilor \n folosirea fondurilor pentru agricultur`. Motivele care au generat 
aceast` situa]ie pot fi rezumate astfel:
 - procedurile birocratice excesive  \n procesul de evaluare [i validare a proiectelor;
 - blocarea proiectelor prin depunerea de contesta]ii de c`tre participan]ii  la licita]ii [i 
  tergiversarea rezolv`rii acestor situa]ii \n instan]`;
 - lipsa de cofinan]are a proiectelor;
 - nerespectarea instruc]iunilor privind depunerea dosarelor – multe proiecte sunt depuse f`r`   
  ,,Scrisoarea de confort’’ \nso]itoare.

Recomand`rile FIC

Pentru corijarea acestor obstacole \n atragerea fondurilor structurale este necesar ca  nou-\nfiin]atul 
minister al Fondurilor Europene s` de]in` real` putere decizional` prin care s` \mbun`t`]easc` procesul de 
validare a proiectelor.

Este de men]ionat faptul c` sectorul bancar ar trebui s` reevalueze oportunit`]ile de sprijin 
ale activit`]ilor agricole [i poten]ialul acestora, facilitånd cofinan]area proiectelor structurale [i 
reanalizånd pozitiv riscurile investi]iilor \n acest domeniu. De asemenea, autorit`]ile pot facilita 
eficientizarea proiectelor din punct de vedere financiar prin adoptarea unei scheme de ajutor de stat, 
prin subven]ionarea unui procent din dobånd` sau prin diminuarea plafonului de garan]ii. 

Totodat`, proiectele deja aprobate, dar considerate neviabile din punct de vedere financiar, ar trebui 
eliminate \ntr-un termen cåt mai mic, pentru a fi eliberate astfel sume considerabile neutilizate.

6.2.3 Comasarea terenurilor agricole

Statistica demonstreaz` c` aproximativ 65% din suprafa]a de teren agricol a Romåniei apar]ine fermelor cu 
suprafa]` mai mic` de 2 ha. FIC a subliniat deja, de nenum`rate ori, urgentarea comas`rii terenurilor \n a[a 
fel \ncåt s` permit` exploatarea lor ra]ional` [i productiv`, cu sprijinul echipamentelor performante.

Recent, MADR a preg`tit un proiect de lege privind stimularea comas`rii terenurilor agricole care 
propune o schem` de ajutor de stat sub forma unei prime pentru cedarea exploata]iei, \nso]it` de o 
sus]inere a cheltuielilor notariale, precum [i o garantare a creditelor contractate pentru cump`rarea 
terenurilor.

Recomand`rile FIC

Deoarece comasarea terenurilor agricole este un subiect capital pentru dezvoltarea modern` [i cre[terea 
eficien]ei agriculturii, este necesar ca acest proiect de lege s` reuneasc` sprijinul \ntregii clase politice 
[i a factorilor de decizie [i, eventual, s` fie adoptat prin procedur` de urgen]`.
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6.2.4 Infrastructura rural` [i iriga]iile

Constat`m o lips` de interes pentru proiectele PPP \n domeniul rural [i \n ceea ce prive[te lucr`rile de 
infrastructur` rural` general` (canaliz`rile, drumurile, sta]iile de epurare etc.)
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Pentru a cre[te productivitatea agriculturii [i pentru a dezvolta zona rural`, trebuie dezvoltate 
infrastructura rural` [i sistemele de iriga]ii, acestea din urm` pentru a garanta produc]ia, independent de 
condi]iile meteorologice nefavorabile. De exemplu, proiectul major de iriga]ii ,,Siret – B`r`gan’’, de[i 
este prioritar pentru MADR, nu a atras aten]ia celorlalte ministere (MF [i MMP), care trebuie s` dispun` 
finan]area necesar` realiz`rii acestuia.

De asemenea, este necesar s` se implementeze programul de subven]ii pentru compensarea cheltuielilor 
energetice suportate la pomparea apei. Chiar dac` la nivelul MADR aceast` chestiune este una prioritar`, 
ea nu va putea avea succes dac` GR nu va asigura dispunerea de fonduri bugetare [i achitarea la termen 
a subven]iilor. 

6.2.5 BIOMASA, o alternativ` pentru asigurarea aprovizion`rii   
  energetice a Romåniei

Deficitul energetic termic importat al Romåniei atinge nivelul de 29,6% din necesarul total. 
Numai 300.000 ha din cele 2.000.000 ha disponibile, \n stare de pårloag` (suprafe]e inutile [i 
,,non-hran`’’) sunt suficiente pentru a garanta independen]a/autarhia energetic` [i termic` a Romåniei. 
Este timpul s` consider`m agricultura nu numai ca pe o for]` ce produce hran`, dar [i ca surs` primordial` 
de energie.

Recomand`rile FIC

Romånia trebuie s` adopte urgent legisla]ie \n acord cu prevederile europene referitoare la recunoa[terea 
culturilor energetice ca parte a planta]iilor agricole [i la diversificarea categoriilor de folosin]` a terenurilor 
agricole.

6.2.6 Politica Agricol` Comun` (PAC)

Implicarea concret` a Romåniei \n definitivarea viitorului PAC [i prioritizarea intereselor [i atuurilor din 
domeniul agriculturii va \mbun`t`]ii \ntr-un mod evident contextul investi]ional.

Recomand`rile FIC

Aceast` implicare intens` necesit` \n prealabil un proces de cristalizare a pozi]iilor prioritare \n 
strategiile agricole, iar acest proces nu este posibil f`r` o coordonare real` a tuturor factorilor ce intervin 
\n acest domeniu. FIC \[i dedic` \ntreaga disponibilitate \n acest proces.
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7.1 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri 

|n perioada de programare 2007 – 2013 Romånia are acces la o sum` substan]ial` de bani nerambursa-
bil` din partea UE, care ar trebui accesat` pentru a contribui la redresarea economiei Romåniei [i la 
reducerea disparit`]ilor de dezvoltare economic` [i social` dintre Romånia [i statele membre ale 
Uniunii Europene. Obiectivul stabilit prin Cadrul Strategic Na]ional de Referin]` pentru utilizarea 
instrumentelor structurale \n aceast` perioad` de programare era de a genera o cre[tere suplimentar` de 
15-20%  a PIB pån` \n 2015. Consolidarea fiscal` este necesar`, \ns` nu este suficient` pentru relansarea  
economiei. Prin urmare, fondurile UE ar trebui s` joace un rol important \n urm`torii ani \n realizarea 
\mbun`t`]irilor atåt de necesare \n ceea ce prive[te infrastructura na]ional`, \n sporirea competitivit`]ii 
companiilor locale [i \n atragerea de noi investi]ii.

|n ultimele luni, GR a luat m`suri \n vederea acceler`rii procesului de absorb]ie, precum alocarea de sume 
\n buget pentru garan]ii c`tre autorit`]ile locale \n vederea cofinan]`rii \mprumuturilor bancare aferente 
proiectelor sus]inute din fonduri UE, precum [i cerin]a prezent`rii de c`tre companiile solicitante \n 
cadrul dosarului depus pentru evaluare a unei scrisori de confort angajante din partea unei b`nci, pentru 
a garanta bancabilitatea proiectelor [i pentru a limita astfel cazurile \n care fondurile sunt alocate, \ns` nu 
absorbite. De asemenea, au avut loc realoc`ri de fonduri c`tre programele sau domeniile majore de interven]ie 
cu poten]ial crescut de absorb]ie (de exemplu: \ntreprinderile Mici [i Mijlocii – IMM-urile). 

Din nefericire, \n prezent, Romånia are \nc` cea mai sc`zut` rat` de absorb]ie comparativ cu ]`rile 
care au aderat la UE \n 2004 [i 2007. Conform datelor publicate de Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale (ACIS) privind stadiul absorb]iei Instrumentelor Structurale la data de 
31 august 2011 (http://www.fonduri-ue.ro/-252), pl`]ile f`cute c`tre beneficiari reprezint` 
13,17% din ponderea finan]`rii UE. Cea mai sensibil` situa]ie se \nregistreaz` \n cazul Programului 
Opera]ional Sectorial Transport [i al Programului Opera]ional Asisten]a Tehnic`, acesta din urm` 
avånd \ns` o pondere redus` \n totalul fondurilor alocate. 

Cauzele care au dus la aceast` situa]ie, \n acest moment, pot fi identificate \n toate etapele de implementare 
a programelor aferente exerci]iului financiar 2007 – 2013:
 - fragmentarea aloc`rilor \n perioada de programare, \ntre programele opera]ionale [i \n cadrul unui   
  program opera]ional – mai ales \n ceea ce prive[te finan]`rile acordate mediului privat.
 - inconsisten]a \n corelarea acord`rii de finan]are nerambursabil` cu strategiile sectorale 
  na]ionale.

Finan]are UE
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 - continuitatea limitat` a priorit`]ilor la nivel guvernamental.
 - fragmentarea excesiva procesului.
 - un control [i o transparen]` sc`zute la nivel central.
 - m`suri insuficiente de reten]ie a personalului specializat \n Autorit`]ile de Management [i \n 
  administra]ia local`.
 - preferin]a autorit`]ilor locale pentru finan]area cu resurse publice mai degrab` decåt finan]area   
  prin proiecte - avånd \n vedere u[urin]a primelor de a fi accesate [i utilizate.
 - suprareglementarea, ghidurile nestructurate pentru solicitan]i, ceea ce descurajeaz` micii 
  beneficiari de a depune solicit`ri.
 - lipsa de experien]` \n aplicarea procedurilor de achizi]ie publica [i a regulilor privind ajutorul de   
  stat. 

FIC consider` c` este foarte important ca GR s` gestioneze imediat problemele prezentate mai sus [i s` 
creasc` nivelul de absorb]ie a fondurilor UE, mai ales c` ISD, care \n trecut s-au dovedit un stimulent 
puternic \n dezvoltarea economiei, au sc`zut drastic cu 25,5% (la 2,59 mld. EUR) \n 2010 comparativ cu 2009, 
[i \n continuare \n 2011.

Recomand`rile FIC

Recomand`rile FIC vizeaz` pe de o parte actuala perioad` de programare, respectiv o serie de m`suri care 
s` \mbun`t`]easc` situa]ia prezent` [i s` contribuie la cre[terea ratei de absorb]ie a Romåniei, iar pe de alt` 
parte, viitoarea perioad` de programare.

Romånia trebuie s` ia m`suri importante pentru a-[i \mbun`t`]i atractivitatea fa]` de investitori \n vederea 
cre[terii nivelului de ISD, pe fundalul unei competi]ii acerbe pentru investi]ii \ntre economiile emergente. 
|n 2010, Romånia a mai coboråt 3 locuri conform Indicelui Competitivit`]ii Globale 2010-2011 publicat de 
Forumul Economic Mondial, iar \n prezent este abia pe locul 67 \ntre economiile cu cel mai \nalt nivel de 
productivitate, dup` ]`ri ca Muntenegru (locul 49), Azerbaidjan (locul 57) [i Sri Lanka (locul 62). 

FIC propune acordarea de sprijin pentru contractarea [i mai cu seam` implementarea proiectelor din 
cadrul POS Transport prin sprijinirea beneficiarilor \n fiecare etap` de implementare, \n vederea evit`rii 
oric`ror erori care ar putea determina neeligibilitatea unor cheltuieli, cu accent pe derularea procedurilor de 
achizi]ie public` [i monitorizarea lunar` a derul`rii contractelor.

De asemenea, FIC sus]ine o utilizare mai accelerat` a fondurilor din Programul Opera]ional de Asisten]` 
Tehnic` [i axa de asisten]` tehnic` a programelor opera]ionale, dedicate exclusiv sprijinirii institu]iilor 
responsabile cu gestionarea instrumentelor structurale. Se recomand` dezvoltarea de proiecte avånd drept 
scop sprijinirea tuturor etapelor procesului de absorb]ie a fondurilor [i mai ales cu privire la implementarea 
proiectelor contractate \n prezent.
Apreciem c` este de dorit cooperarea real` \ntre toate institu]iile implicate \n gestionarea [i 
implementarea instrumentelor structurale, precum [i a celor cu responsabilit`]i transversale (achizi]ii 
publice, ajutor de stat, control, audit) \n identificarea celor mai frecvente erori comise pån` acum \n procesul de 
implementare, elaborarea de norme [i ghiduri care s` conduc` la eliminarea acestora pe viitor.

|n ceea ce prive[te viitoarea perioad` de programare, FIC consider` ca fiind extrem de important` 
stabilirea priorit`]ilor na]ionale [i a programelor opera]ionale aferente. Elaborarea \nc` din acest an a liniilor 
strategice ale viitoarei perioade de programare [i supunerea acestora consult`rilor cu to]i actorii interesa]i 
va permite formularea unei strategii coerente, unitare, coordonate.

Pentru a face Romånia o destina]ie mai atractiv` pentru investi]ii, GR ar trebui s` fixeze obiective [i 
s` defineasc` un plan de ac]iune pentru ca, de exemplu, Romånia s` ajung` \n Topul 20 al celor mai 
competitive economii din Europa \n urm`torii 10 ani. Ac]iunile [i strategiile pentru stimularea 
investi]iilor ar trebui mai apoi comunicate eficient pe principalele pie]e de investi]ii str`ine. Unele dintre 
m`surile principale ar trebui s` se axeze pe \ncurajarea dezvolt`rii domeniilor unde Romånia ar putea avea 
un avantaj competitiv astfel \ncåt s` \[i \mbun`t`]easc` brandul de ]ar` (domenii precum turismul, sectorul 
energetic, industria cinematografic`, IT, agricultura etc.) 

|n vederea cre[terii ratei de absorb]ie a fondurilor UE, FIC consider` c` este nevoie de o modificare 
urgent` [i radical` a procesului de gestionare a absorb]iei fondurilor UE [i propune o trecere de la modelul 
actual, cu multe solicit`ri [i pu]ine proiecte, la o abordare mai programatic`. |n modelul propus de FIC, 
o unitate de implementare central` ar fi responsabil` pentru fixarea obiectivelor [i prioritizarea aloc`rii 
resurselor aferente fondurilor UE \n baza impactului [i a u[urin]ei de absorb]ie; ar defini pachetele majore de 
investi]ii [i ar preg`ti documentele pentru fiecare pachet \n mod centralizat, \n baza formularelor standard 
comune. Concentrarea interven]iilor ar trebui s` reprezinte prioritatea urm`toarei perioade de programare.
De asemenea, FIC recomand` o abordare prin prioritizare intersectorial` care s` propun` [i s` permit` 
un parteneriat real \ntre actori care pot asigura dinamica economic`: parteneriate \ntre mediul privat [i 
universit`]i \n domeniul cercet`rii, parteneriate public - privat pe sectoare identificate ca strategice pentru 
Romånia.
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O lec]ie a perioadei actuale de programare este ca schemele de ajutor de stat pentru sectoare strategice 
[i documenta]ia privind ajutoarele individuale pentru anumite societ`]i ar trebui preg`tite corespunz`tor 
\nainte ca proiectele s` fie trimise \n vederea ob]inerii de fonduri UE. UE trebuie s` aprobe schemele [i 
criteriile de eligibilitate \nainte ca poten]ialii beneficiari s` poat` aplica pentru fonduri UE la autorit`]ile 
na]ionale. |n perioada actual` de programare, GR nu a trimis c`tre UE, \n multe cazuri, schemele [i criteriile 
de eligibilitate, acest lucru \nsemnånd c` poten]ialii beneficiari nu au putut aplica pentru fonduri, deoarece 
mecanismele de alocare [i aprobare nu erau adoptate. 

Stabilirea clar` a direc]iilor de ac]iune [i chiar a unor liste de proiecte strategice va permite reducerea 
perioadei de evaluare [i evaluarea unui num`r mare de proiecte raportat la aloc`rile financiare pe domenii, 
etap` care \n prezent, nu face decåt s` consume resurse atåt cu preg`tirea aplica]iilor cåt [i cu verificarea 
acestora, f`r` a putea fi asigurat` finan]area.

Un rol important \n propunerea unor proiecte mature \l poate avea implicarea sectorului bancar \n procesul 
de evaluare, prin asigurarea aplic`rii unor criterii de eficien]` [i eficacitate a proiectelor [i prin garantarea 
acestora de c`tre b`nci.

FIC recomand`, de asemenea, GR s` asigure consecven]a [i predictibilitatea mediului fiscal [i legislativ, ca 
elemente importante pentru atragerea de ISD. |ncrederea investitorilor de a investi \n Romånia a fost \n mod 
grav afectat` de modific`rile fiscale prea dese [i prea bru[te, precum majorarea TVA \n iulie 2010, cånd nu a 
fost acordat companiilor timp de adaptare. 

FIC consider` c` autorit`]ile trebuie s` acorde mai mult` aten]ie rolului cheie pe care \l are 
infrastructura unei ]`ri atunci cånd companiile hot`r`sc unde s` investeasc`. Mai sunt multe de realizat pentru 
dezvoltarea infrastructurii Romåniei, de[i FIC recunoa[te progresul recent \nregistrat de GR prin lansarea 
unor proiecte importante de infrastructur` rutier` [i prin ini]ierea procesului de adoptare a legisla]iei 
relevante (de exemplu, legea privind PPP). Acest lucru este cu atåt mai stringent dac` lu`m \n considerare 
sumele substan]iale de finan]are UE disponibile \n vederea sprijinirii proiectelor \n infrastructura Romåniei. 

GR ar trebui s` aloce sume clare de la bugetul de stat pentru cofinan]area programelor UE, ar trebui s` se 
asigure c` institu]iile responsabile cu absorb]ia fondurilor UE dispun de personalul necesar [i ar trebui s` 
adopte un sistem de management al performan]ei cu o schem` de motivare care s` stimuleze absorb]ia 
efectiv`. 

De asemenea, ar trebui o revizuire [i realocare \n timp util a fondurilor de la programele sau 
domeniile de interven]ie major` pentru care solicitan]ii au manifestat un interes sc`zut la acele domenii de 
interven]ii majore unde cererea a dep`[it fondurile alocate [i ar contribui \n mod semnificativ la cre[terea 
ratei de absorb]ie. 

Pentru a asigura o investi]ie mai rapid` \n infrastructur`, ar trebui fixate [i monitorizate frecvent obiective 
clare pentru absorb]ia fondurilor UE [i a cheltuielilor de capital (de exemplu, trimestrial), drept criterii de 
performan]`. 

|n prezent sunt peste 40.000 de proiecte de investi]ii publice \n diferite stadii, ceea ce duce \n mod clar 
la nevoia de prioritizare, avånd \n vedere resursele limitate de la buget. FIC consider` esen]ial ca GR s` 
identifice cele mai importante 10 investi]ii prioritare na]ionale [i s` aloce acestora bugete multianuale, 
f`r` posibilitatea reducerii fondurilor alocate \n viitoarele exerci]ii bugetare. FIC a propus deja o list` 
cu cele mai urgente 10 investi]ii necesare pentru Romånia \n domenii precum infrastructura aferent` 
transportului rutier, energiei [i agriculturii care au un impact puternic asupra cre[terii economice, 
presupun costuri sc`zute pentru bugetul de stat [i care ar putea cre[te \n mod semnificativ absorb]ia 
fondurilor europene. Efectul cumulat al acestor investi]ii ar reprezenta 23,7% din cre[terea PIB 
[i aproximativ 450.000 noi locuri de munc` create, \n perioada 2011-2015.
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Pia]a for]ei de munc`

8.1 Progrese \nregistrate

Pia]a muncii din Romånia a suferit semnificativ din pricina efectelor recesiunii, ajungånd \n luna martie 
2010 la cea mai mare rat` a [omajului din ultimii 20 de ani, de 8,4%. |n special industria, comer]ul [i 
construc]iile au fost lovite serios, reprezentånd 85% din totalul concedierilor \n anul 2010. Totu[i, recent 
s-a \nregistrat o \mbun`t`]ire, care s-a materializat \n cre[terea PIB, sc`derea ratei [omajului [i mici cre[teri 
salariale. 

Mai multe societ`]i includ acum \n bugetul lor cre[teri salariale [i s-a \nregistrat o cre[tere medie de 4,3% 
\n sectorul privat \n anul 2010, chiar dac` aceasta a fost mai mic` decåt rata infla]iei. Se preconizeaz` 
c` aceast` tendin]` pozitiv` va continua \n 2011 cu o cre[tere salarial` medie de aproximativ 6%. 
Un procent mai mare se poate \nregistra \n domeniile IT [i energetic, unde media poate ajunge pån` la 8%, 
conform celor mai optimiste previziuni.

Fluctua]ia de personal a fost redus`, la fel [i absenteismul neplanificat. Schimbarea locurilor de 
munc` a fost mai pu]in r`spåndit` chiar [i \n råndul angaja]ilor nemotiva]i. Cei care au \ntåmpinat 
cele mai mari dificult`]i \n g`sirea unui loc de munc` au fost tinerii absolven]i. 

|n 2010, au fost angajate \n total 377.772 de persoane, reprezentånd 34,53% din cele incluse \n programele 
pentru stimularea angaj`rii. Num`rul de contracte individuale de munc` a crescut \n 2010 la 5,97 milioane 
de la 5,92 milioane \n 2009 , de[i este posibil ca acesta s` nu fie rezultatul unei reale cre[teri \n angaj`ri, 
ci mai degrab` efectul schimb`rilor aduse legisla]iei care au condus ca multe contracte cu persoanele fizice 
autorizate (PFA) s` fie reclasificate drept rela]ii de munc`. 

Mai mult, prin subven]ii acordate angajatorilor pentru a angaja tineri absolven]i, au fost angajate 5.568 
de persoane, din care 3.685 erau la primul loc de munc`. 

GR a promovat o serie de m`suri pentru stimularea angaj`rilor, inclusiv scutirea de la plata contribu]iei 
de [omaj pentru angajatorii care angajau persoane care erau \n [omaj de cel pu]in [ase luni. 

Membrii FIC au apreciat ini]iativa GR de a amenda Codul muncii [i pachetul legislativ privind dialogul 
social, ini]iativ` la care FIC a contribuit cu expertiz` tehnic` [i date din sectorul privat.
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8.2 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

8.2.1 Flexibilitatea rela]iilor de munc`

8.2.1.1 Timp de lucru, timp de odihn`

Modific`rile recente aduse Codului muncii au prelungit pån` la 60 de zile perioada de referin]` \n care 
orele suplimentare pot fi compensate \n mod corespunz`tor cu timp liber, permi]ånd angajatorilor [i 
angaja]ilor s`-[i \ndeplineasc` atribu]iile [i s`-[i desf`[oare activit`]ile conform nevoii efective de fluctua]ie 
a for]ei de munc`. Prin acumularea de ore suplimentare \ntr-o anumit` perioad`, angajatul poate beneficia de 
o perioad` mai mare de timp liber, ceea ce poate fi de preferat. Pe lång` aceasta, prevederea anterioar` 
conform c`reia un angajat trebuia s` efectueze consecutiv 15 zile din concediul anual a fost relaxat`. 
|n schimb, acum angaja]ii pot beneficia de perioade de concediu mai scurte, dintre care una trebuie s` fie de 
cel pu]in 10 zile lucr`toare, la cerere [i cu acordul angajatorului. 
 

Recomand`rile FIC

FIC recomand`, de asemenea, stabilirea de comun acord cu angajatul a programului individualizat de munc` 
pentru angaja]ii cu func]ii de conducere [i a posibilit`]ii de a beneficia de perioade de repaus s`pt`månal 
acordate \n dou` zile neconsecutive \n cazul \n care angajatul solicit` acest lucru. 

8.2.1.2 Contracte de munc` pe perioad` determinat`

Modific`rile recente aduse Codului muncii prelungesc perioada maxim` pentru \ncheierea contractelor pe 
perioad` determinat` de la doi la trei ani. 

Aceast` \mbun`t`]ire face din contractul pe perioad` determinat` un adev`rat instrument pentru angajatori 
[i angaja]i, dåndu-le posibilitatea de a \ncheia un astfel de contract ori de cåte ori p`r]ile consider` c` 
este necesar. Prin urmare, angajatorii vor fi mai pu]in dispu[i s` apeleze la solu]ii alternative (respectiv, 
contracte de furnizare de servicii) [i astfel mai multe persoane vor avea posibilitatea de a lucra pentru 
o perioad` de pån` la trei ani \n baza unui contract de munc` pe perioad` determinat` [i de a fi angajate 
ulterior \n baza unui contract permanent. Aceast` m`sur` va stimula angajarea. 

Recomand`rile FIC

FIC recomand`, de asemenea, eliminarea prevederii referitoare la \ncheierea a maxim 3 contracte de munc` 
pe perioad` determinat` pentru acela[i post.

8.2.1.3 Leasingul de personal 

Modific`rile recente aduse Codului muncii prev`d acest tip de contract, care va \mbun`t`]i flexibilitatea 
pie]ei muncii, crescånd astfel rata de angajare a for]ei de munc`. 

8.2.1.4 Perioada de preaviz [i perioada de prob`

Modific`rile recente aduse Codului muncii ofer` flexibilitate sporit` \n ceea ce prive[te perioadele de 
prob`, venind astfel \n sprijinul nevoilor activit`]ilor comerciale, deoarece o perioad` de prob` prea scurt` 
nu permite angajatorului s` evalueze competen]ele angajatului. |n acela[i mod, o perioad` de preaviz prea 
scurt` \n cazul demisiei reduce capacitatea angajatorului de a-[i administra corespunz`tor activitatea \n 
special \n cazul func]iilor de conducere pentru care procesul de recrutare poate dura pån` la cåteva luni. 
|n consecin]`, prelungirea perioadelor de preaviz [i prob` este apreciat`. 

Recomand`rile FIC

FIC recomand`, de asemenea, ca angajatorului s`-i fie acordat dreptul de a solicita unui angajat ce 
urmeaz` a fi concediat s` nu se prezinte la munc` \n perioada de preaviz, cu plata drepturilor salariale pentru 
perioada respectiv`. 
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8.2.2 Criterii de performan]`

Modific`rile recente aduse Codului muncii prev`d, de asemenea, un nou principiu privind 
performan]a \n munc`. Angajatorul are acum obliga]ia de a stabili criterii de evaluare profesionale a activit`]ii 
salariatului \nc` de la \ncheierea contractului individual de munc`. De asemenea, \n cazul disponibiliz`rilor 
colective, pentru a decide care sunt angaja]ii care urmeaz` s` fie efectiv disponibiliza]i, selec]ia trebuie s` 
se fac` mai \ntåi pe baza evalu`rii performan]elor individuale [i abia apoi pe baza criteriilor de ordin social. 
Astfel, angajatorul va putea p`stra acei angaja]i care au cele mai bune performan]e. Criteriile sociale pot fi 
utilizate ulterior, pentru a opta \ntre angaja]i cu niveluri de performan]` similare.

Aceast` m`sur` nu va fi benefic` numai pentru angajatori. Va sprijini, de asemenea, statul [i persoanele 
care caut` un loc de munc`. Cu ajutorul angaja]ilor cu niveluri de performan]` ridicate, angajatorii se 
vor dezvolta din punct de vedere economic [i vor crea noi locuri de munc`, ceea ce va duce la reducerea 
cheltuielilor statului aferente sprijinirii [omerilor. Angaja]ii vor fi, de asemenea, motiva]i s` ob]in` cele 
mai bune performan]e posibile pentru a-[i p`stra locul de munc`. For]a de munc` va deveni 
astfel mai competitiv`, iar pia]a for]ei de munc` va deveni mai dinamic`. De asemenea, angaja]ii care au 
performan]e ridicate vor fi mai bine recompensa]i, deoarece angajatorii nu vor mai fi for]a]i s` men]in` 
persoane cu performan]e reduse, ob]inånd astfel rezultate mai bune, ce pot fi transpuse \n salarii mai bune 
[i avantaje. 

Recomand`rile FIC

FIC recomand` ca angajatorii s` poat` folosi procedurile de evaluare periodic` a performan]ei pentru 
a concedia un angajat pentru rezultatele slabe \n baza propriilor proceduri de evaluare prev`zute de 
regulamentele interne. 

Dac` angajatorul a implementat o procedur` de evaluare periodic` a performan]ei, aplicabil` tuturor 
angaja]ilor, aceast` procedur` care este adaptat` pentru respectivul angajator poate fi luat` \n considerare 
ca evaluare preliminar` ce poate duce la concedierea angaja]ilor pe motiv de necorespundere profesional`.
 

8.2.3 Ac]iuni disciplinare

Modific`rile Codului muncii prev`d radierea sanc]iunilor disciplinare \n termen de 12 luni de la aplicare, 
\n cazul \n care salariatului nu i se aplic` o nou` sanc]iune disciplinar` \n aceast` perioad`. Radierea 
sanc]iunii disciplinare este constatat` printr-o decizie scris` a angajatorului, ceea ce impune o nou` sarcin` 
administrativ` pentru acesta.

|n prezent exist` un risc crescut ca societ`]ile s` fie date \n judecat` de angaja]i \n urma ac]iunilor 
disciplinare. |n plus, procedura de concediere este prea greoaie. Termenul limit` impus de Codul muncii 
pentru aplicarea m`surilor disciplinare \mpotriva angaja]ilor este prea scurt. |n prezent, aceast` m`sur` 
trebuie implementat` \n termen de 30 de zile de la data constat`rii abaterii [i nu mai tårziu de [ase luni 
de la data la care s-a produs. |n cazurile de abatere grav`, angajatorul nu are la dispozi]ie suficient timp 
pentru a desf`[ura o investiga]ie am`nun]it`. Perioada prev`zut` pentru procedura de concediere s-a dovedit 
\n multe cazuri insuficient` pentru finalizarea tuturor etapelor procedurii, inclusiv preg`tirea tuturor 
probelor de c`tre angajat \n ap`rarea sa [i pentru examinarea am`nun]it` a tuturor aspectelor cazului de 
c`tre comisie, \n special atunci cånd acesta implic` un volum mare [i o complexitate sporit` a ap`r`rilor. 
Astfel, comisia de concediere a \ntåmpinat adesea dificult`]i \n luarea unei decizii informate. 

Recomand`rile FIC

Angajatorii ar trebui s` aib` dreptul s` investigheze \n mod corespunz`tor presupusele abateri imediat 
ce acestea sunt constatate, \n special \n cazurile de absen]` nemotivat` de la serviciu, furt [i consum 
excesiv de alcool sau alte substan]e interzise. Astfel, termenul limit` de [ase luni pentru aplicarea 
sanc]iunilor disciplinare ar trebui prelungit la 12 luni. Simplificarea restric]iilor birocratice \n ceea ce prive[te 
concedierea angaja]ilor ar avea ca efect pozitiv reducerea economiilor negre [i gri, \n final, \mbun`t`]irea 
protec]iei reale a angaja]ilor. 

Aceast` prelungire propus` a termenului ar avea, de asemenea, avantajul de a elimina posibilitatea 
angaja]ilor de a ob]ine concedii medicale succesive pentru a evita ac]iunile disciplinare.
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8.2.4 Deciziile instan]elor [i sarcina probei

|n caz de litigiu, dac` instan]ele acord` angaja]ilor desp`gubiri pentru drepturile salariale pretinse, 
angajatorul are obliga]ia de a pl`ti aceste drepturi salariale indiferent de rezultatul oric`rui recurs, 
deoarece, conform legii, decizia primei instan]e este definitiv` [i executorie. Aceast` \mprejurare poate 
fi dezavantajoas` nu numai pentru angajator dar [i pentru angajat, c`ruia i se poate impune returnarea 
sumelor primite de la angajator \n cazul \n care angajatorul cå[tig` recursul. 

Conform actualelor prevederi ale Codului muncii, sarcina probei este \ntotdeauna \n seama angajatorului, 
chiar [i pentru preten]ii \mpotriva angaja]ilor pentru ne\ndeplinirea unei obliga]ii, ceea ce implic` preg`tirea 
unui volum mare de documente pentru angajator.

Recomand`rile FIC

Decizia primei instan]e ar trebui s` nu mai duc` la obliga]ia automat` a angajatorului de a pl`ti desp`gubirile 
\n cazul \n care un angajat cå[tig`. |n schimb, ar trebui introdus` posibilitatea amån`rii pl`]ii pån` la 
solu]ionarea apelului. 

FIC recomand`, de asemenea, ca sarcina probei s` revin` angajatorului numai pentru propriile ac]iuni 
[i fapte.
 

8.2.5 Concedierea reprezentan]ilor ale[i ai sindicatelor 

Modific`rile recente aduse Codului muncii elimin` interdic]ia \n ceea ce prive[te concedierea 
angaja]ilor ale[i anterior \n organele de conducere \n cadrul sindicatelor pe o perioad` de 2 ani dup` 
expirarea mandatului acestora. 

Recomand`rile FIC

Angajatorii ar trebui s` aib`, de asemenea, posibilitatea de a concedia angaja]ii cu func]ie de lider de sindicat 
pentru orice alte motive care nu au leg`tur` cu activitatea angajatului \n organele de conducere \n cadrul 
sindicatelor.
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Etica în afaceri

9.1 Progrese \nregistrate 

Tranzi]ia economic` a Romåniei din ultimul deceniu de la o economie centralizat` la o economie de 
pia]` s-a realizat \n contextul unor schimb`ri politice, sociale [i culturale radicale. |ncepånd cu anul 
1990, ]ara s-a \ndreptat spre o nou` direc]ie, a unui sistem politic mai democratic [i a unei economii de 
pia]`. Atunci cånd o societate dore[te s` evolueze de la o economie de comand` la o economie de pia]`, 
aceasta se confrunt` cu probleme majore \n ceea ce prive[te conduita \n afaceri: calitatea produsului, 
transparen]a aspectelor financiare, s`n`tatea [i siguran]a la locul de munc`, protec]ia mediului, protec]ia \n 
munc` [i respectarea legisla]iei [i a standardelor din industrie.

Pie]ele devin [i r`mån libere dac` participan]ii sunt responsabili [i respect` valorile fundamentale ale 
onestit`]ii, \ncrederii, corectitudinii [i autodisciplinei.

Companiile depind de libertatea pie]elor [i de o bun` guvernan]` public` pentru a se dezvolta [i a avea 
succes. |n acela[i timp, printr-o conduit` de afaceri responsabil`, acestea contribuie la capitalul social 
de \ncredere [i corectitudine care fac posibile o bun` guvernan]` [i existen]a pie]elor libere.

|n ultimele decenii, guvernele, institu]iile interna]ionale, organiza]iile transna]ionale, sindicatele [i 
societatea civil` s-au angajat \ntr-un dialog continuu privind rolul mediului de afaceri ca actor 
responsabil. Standarde, proceduri [i deziderate pentru mediul de afaceri iau na[tere la nivel global. 
Companii din \ntreaga lume elaboreaz` [i implementeaz` programe de etic` \n afaceri pentru a 
solu]iona aspectele juridice, etice, de responsabilitate social` [i de mediu cu care se confrunt`. 
Prin solu]ionarea sistematic` a acestor aspecte, companiile \[i pot \mbun`t`]i performan]ele, \[i pot extinde 
oportunit`]ile de dezvoltare [i pot contribui la cre[terea capitalului social pe propriile pie]e. 

Din ce \n ce mai multe companii \[i construiesc identitatea c`utånd un echilibru responsabil \ntre indivizi 
(„bun`stare social`”), planet` („calitate ecologic`”) [i profit („prosperitate economic`”).
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Exist` economi[ti care consider` c` importan]a 
economiei este pur tehnic` [i al]ii care sunt de p`rere 
c` aspectul moral al analizei economice ofer` o 
imagine mai corect` a posibilelor rezultate, \ntrucåt 
ia \n considerare latura uman` a actorilor economici, 
respectiv oamenii.

Chiar dac` scopul afacerilor este ob]inerea 
profitului, acest lucru nu poate fi o scuz` pentru  
ignorarea normelor, valorilor [i standardelor de baz` 
ale unui bun cet`]ean. De aceea, se a[teapt` din 
partea companiilor moderne s` utilizeze cu 
responsabilitate resursele comunit`]ii, contribuind la 
cre[terea [i succesul atåt al propriilor afaceri, cåt [i 
al comunit`]ii.

Astfel, accentul s-a schimbat de la ob]inerea unui 
profit pur financiar la profitul durabil. |n prezent, din 
ce \n ce mai multe companii str`ine sau na]ionale 
recunosc importan]a de a crea valoare ad`ugat` \n 
comunit`]ile \n care \[i desf`[oar` activitatea. Spre exemplu, prin investi]ii \n procese de produc]ie [i 
sisteme de management de mediu mai curate, companiile \[i pot \mbun`t`]i propria eficien]` [i pot minimiza 
efectele negative asupra mediului.

|n acela[i timp, rolul pe care \l joac` GR \n calitate de garant al interesului public s-a schimbat. Pe de o parte, 
autorit`]ile publice au tendin]a de a transfera c`tre sectorul privat o serie de atribu]ii care \n mod normal 
c`deau \n sarcina lor. Pe de alt` parte, li se impune o pozi]ie mai clar` prin stabilirea cadrului de referin]` 
\n care companiile trebuie s` ac]ioneze. Sectorul privat beneficiaz` de o libertate de mi[care foarte mare, \n 
limitele impuse de GR, pentru a echilibra pe cåt de mult posibil nivelul ofertei cu cel al cererii. Prin urmare, 
responsabilitatea companiilor este mai mare. 

O conduit` etic` \n afaceri este aceea care este \n acord cu principiile, normele [i standardele din 
afaceri agreate de societate. Multe dintre aceste standarde au fost transpuse \n legi, iar altele pot fi reg`site 
\n codurile de conduit` la nivel de companii [i industrii. 

Codul de conduit` reprezint` o declara]ie de norme [i principii care definesc standardele etice ale unui 
comportament specific \n cadrul companiei [i al industriei. Aceste standarde acoper` o varietate larg` 
de aspecte, cum ar fi drepturile omului [i drepturile \n munc`, mita [i corup]ia (\n special \n ]`rile unde 
autorit`]ile publice e[ueaz` \n a implementa standarde minime) aspecte privind s`n`tatea [i siguran]a \n 
leg`tur` cu utilizarea unui produs, [i standarde de mediu. 

Fiecare companie ar trebui s` aib` propriul cod de conduit` nu numai pentru a-[i consolida o politic` 
de bune practici/practici etice la nivel intern, dar [i ca o alternativ` viabil` la reglement`rile publice sau 
guvernamentale.

Cea mai cunoscut` modalitate de a aborda aspectul eticii \n afaceri este instituirea conceptului de 
Responsabilitate Social` Corporativ`. RSC este un concept umbrel` care indic` faptul c` o companie cu 
o conduit` etic` trebuie s` ac]ioneze ca un cet`]ean responsabil al comunit`]ilor \n care \[i desf`[oar` 
activitatea, chiar [i \n detrimentul profitului pe termen scurt sau al altor scopuri. Companiile care [i-au 
demonstrat angajamentul fa]` de societate au ob]inut un avantaj competitiv \n noua economie, iar Romånia 
a urmat aceast` tendin]` interna]ional`. O cultur` a implic`rii corporative \n comunitate a \nceput s` se 
dezvolte. Pentru moment, aceasta acoper` o arie \ntins` de ac]iuni specifice, de la filantropie la voluntariat.

Conceptul de RSC a fost utilizat ini]ial de companii mai degrab` ca instrument de marketing [i de rela]ii 
publice, decåt pentru valorile sale etice, [i a fost promovat \n special de companii str`ine cu sucursale \n 
Romånia. |n prezent, RSC este asumat` atåt de multina]ionale, cåt [i de companiile locale, societatea civil` 
jucånd un rol important. 

De[i activitatea RSC s-a intensificat \n ultimii ani, Romånia ar trebui s` \[i extind` disponibilitatea 
de a o pune \n practic` [i informa]iile necesare \n acest sens. Potrivit unui studiu realizat de Daedalus 
Millward Brown \n 20104 , majoritatea responden]ilor consider` c` societ`]ii romåne[ti \n ansamblu 
\i lipse[te sim]ul responsabilit`]ii sociale. Prin urmare, o campanie RSC este cu atåt mai bine-venit` cu cåt 
[i-ar propune con[tientizarea de c`tre publicul general a acestei probleme [i ar \ncuraja ac]iuni \n acest 
sens. |n acela[i timp, majoritatea responden]ilor au considerat, de asemenea, c` [i cet`]enii, nu numai 
companiile, ar trebui s` ac]ioneze \ntr-un mod responsabil pentru societate. 

4 Daedalus Millward Brown - Sustainable Development & CSR \n Romanian Banking Market, septembrie 2010.

„Într-adev`r, profitul reprezint` 
fundamentul a ceea ce facem.
Este unitatea de m`sur` a contribu]iei 
noastre [i un mijloc de cre[tere 
auto-finan]at`, dar nu a reprezentat
niciodat` un scop în sine.
Scopul este, de fapt, acela de a câ[tiga, 
iar câ[tigul este evaluat în ochii
consumatorului [i f`când ceva de care 
po]i fi mândru.
Exist` o simetrie în aceast` logic`.
Dac` adev`ra]ii clien]i sunt cu adev`rat 
mul]umi]i, vom ob]ine profit’’

David Packard,
fondatorul Hewlett-Packard
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Potrivit London Benchmarking Group (un grup de companii din diferite sectoare care colaboreaz` 
pentru a m`sura nivelul investi]iilor \n comunitate f`cute de corpora]ii), suma total` investit` \n Romånia 
\n 2009 \n proiecte comunitare a fost de aproximativ 2 mil. EUR. Din p`cate, aceast` sum` 
reflect` contribu]ia a doar patru companii multina]ionale partenere ale LBG Romånia \n 2009: 
BRD Groupe Société Generale, Lafarge, Orange [i Raiffeisen Bank, \ns` numai pentru acele proiecte care 
s-au \ncadrat \n standardele LBG. 
Aceast` situa]ie relev` o alt` problem` pe care o \ntåmpin` mediul de afaceri din Romånia – raport`rile 
asupra dezvolt`rii durabile. Companiile sunt r`spunz`toare pentru ac]iunile lor \n fa]a membrilor societ`]ii. 
Cu toate acestea, pu]ine companii sunt supuse unui audit social [i public` rapoarte sociale [i/sau ecologice, 
iar majoritatea acelora care o fac sunt corpora]ii multina]ionale. Raport`rile asupra dezvolt`rii durabile 
\nc` reprezint`, \n mare m`sur`, un exerci]iu voluntar, la fel ca [i codurile de conduit` sau standardele de 
management.

Potrivit Legii privind sponsorizarea, companiile pot face contribu]ii c`tre ONG-uri de pån` la 20% 
din impozitul pe venit, de maximum 3% din cifra lor de afaceri. De[i aceast` prevedere permite 
companiilor s` sprijine proiecte comunitare importante, absen]a unei reglement`ri care s` impun` raport`ri 
asupra dezvolt`rii durabile, precum [i lipsa unor standarde cu privire la aceste raport`ri las` loc companiilor 
s` direc]ioneze sume semnificative de bani \n economia gri. 

Cererea pentru o r`spundere corporativa mai mare, transparen]` [i credibilitate ar trebui s` determine 
companiile s` \[i raporteze [i performan]ele privind responsabilitatea social`.

Din ce \n ce mai multe companii active pe pia]a din Romånia ar trebui s` abordeze problema RSC mai mult 
ca o strategie, [i mai pu]in ca o tactic` de rela]ii publice pe termen scurt. Acest lucru presupune integrarea 
RSC \n politicile [i strategia companiei pentru o dezvoltare durabil`. 

Raport`rile asupra dezvolt`rii durabile ar trebui s` devin` o practic` standard pentru companii. 
FIC consider` c` este nevoie stringent` de cåt mai multe informa]ii privind dezvoltarea durabil` fie \n 
raportul anual, fie \ntr-un raport separat, de sine st`t`tor. 

9.2 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

O bun` guvernan]` este absolut necesar` pentru dezvoltarea economiei conform principiilor de pia]`. 
Sectorul privat se poate implica \n sprijinirea unei bune guvernan]e prin implementarea de programe interne 
de etic`. Deoarece corup]ia reprezint` principala amenin]are \mpotriva bunei guvernan]e [i totodat` un 
obstacol important \n calea dezvolt`rii economice [i sociale, companiile ar trebui s` lupte \mpotriva 
practicilor imorale. Anual se estimeaz` pierderi la nivel mondial de peste 1 trilion de dolari ca urmare a 
corup]iei, ace[ti bani ajungånd \n buzunarele unor persoane c`rora nu li se cuvin5. 

Corup]ia ia na[tere \n cadrul interac]iunii dintre entit`]i publice, entit`]i private [i entit`]i f`r` scop 
patrimonial. Activit`]ile de lobby sau achizi]iile publice sunt doar cåteva exemple de situa]ii ce pot fi folosite 
\n scopuri imorale. 

9.2.1 Mediul economic [i corup]ia

De[i pe parcursul procesului de tranzi]ie economic` a Romåniei au ap`rut noi idei, atitudini [i 
practici, numeroase influen]e din trecut \[i fac \nc` sim]it` prezen]a. Rapoarte care trateaz` 
scandaluri cu privire la practici imorale [i adesea ilegale, cum ar fi cazurile de corup]ie, au tulburat sectoarele 
public [i privat [i au contribuit la pierderea \ncrederii popula]iei \n managerii de companii [i \n 
administra]ia public`.

Fie c` are loc \n sectorul public sau \n cel privat, corup]ia prejudiciaz` grav mediul de afaceri [i societatea. 

Conform unui studiu realizat de Funda]ia Heritage, imoralitatea (comportamentul imoral inerent) [i 
libertatea economic`6 explic` 71% din corup]ie: cu cåt este mai sc`zut Indicele Libert`]ii Economice, cu 
atåt exist` mai mult` corup]ie \ntr-o ]ar`. De[i punctajul Romåniei este cu 0,5 puncte mai bun decåt anul 
trecut, indicånd \mbun`t`]iri \n cinci dintre cele zece libert`]i economice (comercial`, fiscal`, monetar`, a 
investi]iilor [i a muncii), progresul \n lupta \mpotriva corup]iei a fost totu[i redus. 
Pentru a cre[te volumul de investi]ii \n Romånia, GR trebuie s` depun` eforturi sporite pentru a elimina 
conduita imoral` precum darea [i luarea de mit` sau orice act de corup]ie.

5 Potrivit BM („Governance Matters: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2006”, publicat \n 2007), aproximativ 1-2 trilioane de dolari se 
pierd din cauza corup]iei \n fiecare an, suma reprezentånd, la data public`rii raportului, de zece ori bugetul anual al tuturor statelor OCDE.
6 Conform Indicelui Libert`]ii Economice publicat anual de Funda]ia Heritage/Wall Street Journal, libertatea economic` este „absen]a constrångerilor sau 
coerci]iilor din partea Guvernului cu privire la produc]ia, distribu]ia sau consumul de bunuri [i servicii care dep`[esc cantitatea necesar` cet`]enilor pentru 
a proteja [i p`stra libertatea”. 
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Indicele Libert`]ii Economice 2011 – Punctajul ob]inut de Romånia \n ceea ce prive[te libert`]ile 
economice este 64,7, clasificånd economia ]`rii pe locul 63 \n råndul celor mai libere economii din Indicele 
2011. Romånia se claseaz` pe locul 27 din 43 de ]`ri din regiunea european`, iar punctajul s`u general este 
mai mare decåt media global`. 

De[i s-au \nregistrat unele \mbun`t`]iri, corup]ia r`måne \nc` o problem` grav`7. Strategia 
Anticorup]ie implementat` de GR, care presupune aplicarea legilor [i a procedurilor de combatere a sp`l`rii 
banilor [i a evaziunii fiscale, a \nregistrat succes \ntr-o oarecare m`sur`. Aderarea la UE a generat 
unele victorii \n fa]a corup]iei. Cu toate acestea, investitorii str`ini acuz` corup]ie \n serviciile vamale, \n 
departamentele municipale de urbanism [i \n råndul autorit`]ilor financiare locale. 

|n sectorul public, ne confrunt`m cu situa]ii de corup]ie atunci cånd oficialii publici accept` mit` f`r` 
a fi sanc]iona]i. |n sectorul privat, corup]ia are loc atunci cånd se fac afaceri la nivel informal iar cei 
implica]i ob]in profituri mult mai mari decåt ar ob]ine dac` nu ar fi existat aceast` posibilitate. |n ambele 
cazuri, rezultatul este o societate tot mai dispropor]ionat` \n ceea ce prive[te oportunitatea de a crea avere 
[i de a \mbun`t`]i standardul de via]`.

|ntreprinderile mari (companiile/\ntreprinderile multina]ionale) respect` cu mai mult` u[urin]` 
regulamentele impuse de GR datorit` amplorii [i diversit`]ii afacerilor \n \ntreaga lume. Pe de alt` parte, 
suprareglementarea poate cauza probleme serioase pentru IMM-uri (urm`rirea [i respectarea legilor [i 
regulamentelor aflate \n continu` schimbare sunt mai dificile pentru IMM-uri). Reglement`rile excesive pot 
\ncuraja, de asemenea, sectorul informal \n care controlarea conduitei imorale este mai dificil`. 

Astfel, activit`]ile informale dau na[tere unei tendin]e de insubordonare fa]` de lege [i \ncurajeaz` corup]ia 
[i mita \n sectorul public sub forma unui mijloc necesar pentru a-[i croi drum prin birocra]ie. Mai mult, dat 
fiind respectul precar fa]` de statul de drept, corup]ia r`måne nepedepsit` [i, astfel, activit`]ile informale 
se dezvolt`. 

Recomand`rile FIC 

Atunci cånd ac]iunile (reglement`rile) GR genereaz` o conduit` necorespunz`toare din partea sectorului 
privat, solu]ia este eliminarea reglement`rilor greoaie pentru a evita apari]ia practicilor imorale. 

|n acela[i timp, reglement`rile GR trebuie gåndite astfel \ncåt s` nu d`uneze IMM-urilor, \ncurajåndu-le 
astfel s` recurg` la solu]ii informale, \n cazul c`rora corup]ia este mai greu de controlat.
Autorit`]ile trebuie, de asemenea, s` instituie un principiu al statului de drept mai ferm, capabil s` 
sanc]ioneze practicile corupte. 

9.2.2 Influen]area necorespunz`toare a GR

Toate societ`]ile comerciale ar trebui s` sprijine GR \n crearea condi]iilor pentru o economie de pia]` 
func]ional` prin promovarea unei conduite \n afaceri responsabile — prin autoreglementare sau prin 
desf`[urarea dialogului social cu oficiali guvernamentali [i ONG-uri. 

Astfel, sectorul privat are un rol esen]ial \n influen]area GR s` adopte legi, regulamente [i practici care 
s` permit` pie]ei s` func]ioneze \n mod independent. Aceast` activitate trebuie desf`[urat` \n mod 
transparent astfel \ncåt toate p`r]ile interesate s` beneficieze de dezvoltarea unei economii de pia]` [i a unei 
societ`]i civile moderne.

7 Romånia se claseaz` pe locul 69 din 178 de ]`ri \n ceea ce prive[te Indicele Percep]iei asupra Corup]iei publicat de Transparency International pentru 
2010. Raportul Intermediar al CE din anul 2011 (MCV) prevede c` Romånia nu a reu[it s` remedieze problemele \n domeniile reformei juridice [i luptei 
\mpotriva corup]iei.

Sursa: Funda]ia Heritage/Wall Street Journal
Indicele Libert`]ii Economice 2011
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|n mod obi[nuit, oamenii de afaceri \ncearc`, prin activit`]i de lobby [i advocacy, s` influen]eze deciziile 
politice. 

|n situa]iile \n care activitatea de lobby este reglementat`, problemele tind s` apar` atunci cånd diverse 
activit`]i desf`[urate de lobbi[ti [i legiuitori submineaz` corectitudinea [i transparen]a acestui proces [i nu 
contribuie la starea general` de bine. 

|n Romånia, cea mai mare dificultate \n ceea ce prive[te activitatea de lobby este c` aceast` activitate 
nu este nici m`car reglementat`. Activitatea de lobby, chiar dac` este desf`[urat` cu respectarea principiilor 
de etic`, este perceput` \n general ca o practic` imoral` [i de obicei este asociat` cu traficul de influen]`. 
Practica cel mai frecvent asociat` cu activitatea de lobby este pl`tirea unui factor de decizie politic` pentru 
a vota \ntr-un mod favorabil sau recompensarea material` a acestuia sau acesteia dup` vot. 

Recomand`rile FIC 

|n prezent, \n Romånia, activitatea de lobby nu este reglementat` [i se \ntåmpl` adesea ca persoanele 
implicate s` nu realizeze cånd \ncalc` limita permis` de lege. Prin urmare, elaborarea [i \naintarea unei legi 
a activit`]ii de lobby \n Romånia sunt imperios necesare. Ar trebui urmate modelele europene existente. 
Existen]a unei legi privind activitatea de lobby ar ajuta companiile s` adere la practici legale [i transparente.

9.2.3 Contractarea de c`tre GR [i achizi]iile publice

Etica reprezint` o problem` important` atunci cånd vorbim de achizi]iile publice. Deoarece achizi]iile 
publice reprezint` unul dintre domeniile cheie \n care sectorul public [i cel privat interac]ioneaz` din punct 
de vedere financiar, acesta este predispus practicilor corupte, nepotism [i favoritism, precum [i mitei.

Atunci cånd o \ntreprindere desf`[oar` rela]ii de afaceri direct cu un oficial sau o entitate guvernamental`, 
\n calitate fie de contractant, furnizor, fie \n orice alt` calitate, aceasta ar trebui s` se asigure c` rela]ia 
sa cu aceast` persoan` sau entitate este transparent` [i moral`. Aceasta ar trebui s` respecte toate legile, 
s` nu ofere mit` [i s` evite orice impresie de imoralitate. Astfel, \ntreprinderea \[i va reduce la minimum 
riscul de a i se aplica amenzi [i alte tipuri de sanc]iuni pentru conduit` neadecvat`.

Procedurile necorespunz`toare de achizi]ii publice au fost subliniate atåt prin cel mai recent raport al FMI 
\n cadrul ASB8, cåt [i prin Raportul Intermediar al CE \n cadrul MCV. Ambele institu]ii au solicitat Romåniei 
s` ia m`suri suplimentare pentru \mbun`t`]irea procedurilor de achizi]ie public` prin reformarea legisla]iei 
pentru sporirea transparen]ei cadrului de contractare [i achizi]ii publice. 

Recomand`rile FIC 

Sunt necesare progrese substan]iale \n ceea ce prive[te protec]ia \mpotriva conflictelor de interese \n cadrul 
achizi]iilor publice. 

Impactul efectiv al modific`rilor aduse de autorit`]ile romåne legisla]iei privind achizi]iile publice trebuie 
totu[i demonstrate \n practic`.

Autoritatea Na]ional` pentru Reglementarea [i Monitorizarea Achizi]iilor Publice (ANRMAP) ar trebui 
s` depun` toate eforturile pentru a identifica posibilele cazuri de conflicte de interese.

8 FMI Cel de-al [aselea raport din cadrul Acordului Stand-By„…se vor depune eforturi semnificative pentru \mbun`t`]irea performan]elor 
\ntreprinderilor de stat [i pentru reducerea pierderilor \nregistrate de acestea prin l`rgirea bazei de venituri, \n`sprirea controalelor [i reformarea legisla]iei 
pentru a spori transparen]a procesului de achizi]ii”, 22 decembrie 2010.
CE – Raportul Preliminar \n cadrul MCV„... Romånia a preg`tit o serie de amendamente ale legisla]iei privind achizi]iile publice ca urmare a recomand`rilor 
Comisiei \n aceast` privin]` (…) Impactul concret al acestor prevederi trebuie \ns` demonstrat \n practic`.”, 18 februarie 2011.
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10.1 Progrese \nregistrate

Comunitatea investitorilor str`ini a atras adeseori aten]ia GR asupra necesit`]ii implement`rii unor m`suri 
urgente care s` duc` la cre[terea eficien]ei sectorului public [i, ca o consecin]`, la stimularea investi]iilor. 
M`surile importante de reform` institu]ional` care s-au luat, care includ modific`ri legislative \n educa]ie, 
s`n`tate, justi]ie, administra]ie [i \n structurile economice, politice [i sociale din Romånia, sunt absolut 
necesare, dar nu suficiente. Acestea nu au reu[it s` rezolve deficien]ele din sectorul public, continuarea 
reformei fiind cu atåt mai mare cu cåt reprezint` o precondi]ie pentru dep`[irea recesiunii [i stimularea unei 
relans`ri economice mai grabnice. 

|n ultimii doi ani s-au luat urm`toarele m`suri de reform`:

• reforma sistemului public de pensii
 - s-a impus principiul contributivit`]ii [i au fost eliminate legile de pensionare care nu respect` acest  
  principiu
 - s-au recalculat pensiile speciale
 - s-a interzis cumulul pensiei cu salariul \n sistemul bugetar
 - s-au impus reguli mai stricte pentru pensiile de invaliditate
• reforma sistemului public de educa]ie
 A fost adoptat` noua Lege a Educa]iei prin care:
 - s-a introdus finan]area per elev
 - a fost regåndit rolul educa]iei timpurii
 - s-au luat m`suri pentru asigurarea calit`]ii \n \nv`]`måntul preuniversitar
 - s-a recunoscut principiul \nv`]`måntului bazat pe formarea de competen]e [i nu pe asimilarea 
  de in forma]ii
 - s-a instituit portofoliul educa]ional
 - s-a modificat curriculum na]ional
• reforma legisla]iei muncii 
 A fost adoptat Codul muncii prin care se urm`re[te:
 - flexibilizarea raporturilor de munc`
 - adaptarea raporturilor de munc` la dinamica pie]ei muncii
 - \n`sprirea sanc]iunilor aferente muncii la negru
 - introducerea criteriului de performan]` \n contractele [i rela]iile de munc`

Sectorul public
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FIC s-a implicat permanent, mai ales de la \nceperea recesiunii economice, \n eforturile de 
modificare a legisla]iei muncii, \n sensul flexibiliz`rii for]ei de munc`, f`r` de care procesul de revenire 
a economiei ar fi \ntårziat. FIC, al`turi de AmCham, a f`cut propuneri de amendare a proiectului Codului 
muncii, parte din aceste sugestii fiind acceptate de GR. 

Reprezentan]ii FIC au estimat c` propunerile de amendare a Codului muncii ar crea 90.000 de noi locuri de 
munc`, ca urmare a elimin`rii birocra]iei [i a modific`rii normelor privind munca temporar`. De asemenea, 
investitorii str`ini au estimat c` posibilitatea de a face mai u[or noi angaj`ri (dar [i concedieri) va declan[a 
o cre[tere a num`rului de angaja]i cu forme legale \ntr-un interval scurt de timp [i ar putea readuce 
\ncrederea investitorilor str`ini \n Romånia.

Dintre cele mai importante modific`ri propuse de FIC, amintim:

• prelungirea perioadei de prob` de la 30 la 45 de zile pentru func]iile de execu]ie [i de la 90 la 120 de   
 zile pentru func]iile de conducere
• \n cazul \n care angajatorul este nevoit s`-[i reduc` activitatea din motive economice, poate 
 s` acorde zile libere pl`tite pentru a compensa orele suplimentare din timpul anului.
Reprezentan]ii FIC consider` c` noul Cod al muncii, care a intrat \n vigoare \n mai 2011, va cre[te num`rul 
de angaja]i, va combate munca la negru [i va cre[te productivitatea, dar va mai avea nevoie de \mbun`t`]iri. 

• reforma salariz`rii personalului pl`tit din fonduri publice 
 - GR a adoptat legea salariz`rii unitare, fiind astfel \nlocuite cele 39 de acte normative care 
  reglementau anterior acest domeniu
• reforma sistemului administra]iei [i a agen]iilor guvernamentale
 - Sistemul administra]iei publice a fost redus de la 1.398.757 persoane \n luna decembrie 2008, 
  la 1.256.609 persoane \n martie 2011. De asemenea, au fost desfiin]ate, comasate sau restructurate 
  141 de agen]ii guvernamentale
• reforma cadrului fiscal
  Reforma fiscal` are la baz` legea responsabilit`]ii fiscale care impune reguli mult mai transparente [i 
  predictibile, multianuale, de conduit` fiscal-bugetar`
 - s-au introdus plafoane de cheltuieli 
 - s-a redus num`rul de rectific`ri bugetare
 - a fost redus num`rul taxelor [i tarifelor parafiscale de la 491 \n anul 2008, la 263 \n prezent
 - s-a \nfiin]at Consiliul Fiscal
 - s-au simplificat [i unificat declara]iile fiscale, \ncepånd cu anul 2011, introducåndu-se posibilitatea 
  pl`]ii lor online
 - s-a eliminat impozitul minim \ncepånd cu octombrie 2010
 - s-a introdus scutirea de impozit a profitului reinvestit
 - GR s-a angajat s` reduc` gradual deficitul bugetar la 3% \n anul 2012
• reforma sistemului de justi]ie
 - au fost adoptate patru noi coduri (Codul civil, Codul penal, Codul de procedur` civil` [i cel de 
  procedur` penal`), precum [i Legea Micii Reforme
• reforma s`n`t`]ii
 - dintre cele 435 de spitale publice aflate \n subordinea Ministerului S`n`t`]ii (MS), 370 au fost 
  transferate c`tre autorit`]ile publice locale
 - s-a introdus cardul na]ional de s`n`tate
 - s-a introdus mecanismul de coplat`

10.2 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri 

|n ciuda progreselor realizate \n ultimii ani, dezvoltarea economic` [i social` a Romåniei este \nc` 
\ngreunat` de o administra]ie public` ineficient`. Disfunc]ionalit`]ile cadrului institu]ional fundamental al 
statului romån reprezint` un impediment pentru cei care doresc s` investeasc`. 
Aceste probleme au fost agravate \ncepånd cu sfår[itul anului 2008, odat` ce declinul economic mondial 
a \nceput s` produc` efecte [i \n Romånia. Capacitatea statului de a face fa]` provoc`rilor globale a 
fost slab` din cauza faptului c`, \ntre anii 2006 [i 2008, cre[terea spectaculoas` a fost acompaniat` de 
acumularea unor probleme structurale \n sectorul public. De altfel, declinul global nu a f`cut decåt s` 
exacerbeze vulnerabilit`]ile interne. Mai mult, dezechilibrele din administra]ia public` (tot mai anacronic`, 
risipitoare [i ineficient`), existente \nc` de la \nceputul recesiunii, explic` [i ritmul lent al recuper`rii. 
Din aceste motive, ast`zi resim]im nu doar efectele recesiunii globale, ci [i efectele politicilor interne 
incoerente luate \n perioada de avånt economic. Problemele structurale s-au acutizat \n perioada 2007-2008 
cånd, concomitent cu o cre[tere a PIB-ului/locuitor \n Romånia \n medie cu 5 puncte procentuale pe an, 
a avut loc o deteriorare sever` a deficitul bugetar structural.
|n trei ani s-au m`rit considerabil salariile din sectorul public (de la 4,8% din PIB \n 2004 la 8,4% \n 2008 
[i 9,5% \n 20099) [i pensiile, aceste major`ri dep`[ind cu mult cre[terea productivit`]ii. Totodat`, num`rul 

9 Conform datelor Consiliului Fiscal, pån` \n 2010 salariul mediu din sectorul public a fost mai mare decåt \n sectorul privat, acest lucru 
schimbåndu-se numai dup` 1 iulie 2010, cånd salariile bugetarilor au fost reduse cu 25%. 
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angaja]ilor a crescut \n perioada 2005-2008 cu aproximativ 170.000, pån` la circa 1,4 milioane. |n acela[i 
timp, cheltuielile pentru investi]ii s-au restråns, bugetul de stat fiind sufocat de transferurile sociale, de 
remunerarea salaria]ilor [i de cheltuielile pe termen scurt. 

Astfel, de[i popula]ia a resim]it o cre[tere a nivelului de trai, aceasta a fost rezultatul politicilor populiste [i 
nicidecum una construit` pe baze sustenabile. 

Recesiunea a deschis oportunitatea Romåniei de a dezvolta un nou model pentru economie, care s` nu 
mai fie bazat pe consum, ci pe cre[terea investi]iilor, precum [i pe cre[terea produc]iei [i a exporturilor. 
O component` esen]ial` a acestui nou model de cre[tere economic` ar trebui s` o reprezinte [i 
modernizarea administra]iei publice pentru o administrare mai eficient` a banului public [i pentru a ob]ine 
o rat` mai mare de absorb]ie a fondurilor europene, conducånd la dezvoltarea afacerilor, a exporturilor [i 
la reducerea deficitului bugetar. 
Reformele structurale sunt fundamentale pentru o cre[tere economic` sustenabil` pe termen lung. 
Mai mult, acestea sunt esen]iale [i pentru cre[terea atractivit`]ii investi]ionale a Romåniei, \n special \n 
contextul existen]ei unui spa]iu redus pentru stimulente fiscale.

Odat` ap`rut declinul economic mondial, Romånia a fost nevoit` s` cear` asisten]` financiar` din 
partea institu]iilor financiare interna]ionale – FMI, BM, CE [i BERD. Astfel, \n 2009, statul romån a \ncheiat 
un acord financiar pe o perioad` de doi ani, pentru un pachet de finan]are \n valoare de 19,95 mld. EUR. 
Acordul cu institu]iile interna]ionale a impus totodat` [i o serie de condi]ii care presupun \nceperea unor 
reforme structurale \n vederea unei consolid`ri fiscale pe termen mediu [i lung, precum [i atingerea unor ]inte 
privind indicatorii macroeconomici. Pachetul financiar extern \ncheiat cu parteneri interna]ionali 
a reprezentat o ancor` de credibilitate, perceput` pozitiv de investitorii str`ini, semn c` s-ar putea face 
reformele structurale \n Romånia. 

Experien]a ultimilor ani ne-a demonstrat \ns` c`, \n Romånia, institu]iile statului reac]ioneaz` greoi \n 
fa]a presiunilor din afar`, atunci cånd nu exist` suficient` determinare politic`. Dup` aproape doi ani de la 
semnarea acordului de finan]are, Romånia nu a reu[it s` combat` toate efectele crizei economice [i nici nu 
a luat m`suri pentru crearea unei economii mai competitive.

M`surile luate de GR pentru a contracara efectele recesiunii au presupus \n primul rånd reducerea 
cheltuielilor cu investi]iile [i abia \n a doua jum`tate a anului 2009 a luat o serie de m`suri pentru a 
reduce cheltuielile cu bunurile [i serviciile, precum [i pe cele cu salariile \n sectorul public. Mai mult, 
cea mai mare parte a m`surilor de austeritate [i de reducere a cheltuielilor publice au fost aplicate 
\ncepånd abia cu iulie 2010 – reducerea cu 25% a salariilor din sectorul public, \nghe]area punctului de 
pensie, concedierile \n sectorul public [i limitarea cheltuielilor pe termen scurt.

Anul 2011 a g`sit Romånia cu un sector public care \n continuare nu se poate sus]ine prin resursele 
actuale [i care fråneaz` cre[terea productivit`]ii [i a competitivit`]ii prin existen]a unor constrångeri de ordin 
administrativ care creeaz` dificult`]i mediului de afaceri. Astfel, lipsa de finan]are, formalit`]ile birocratice, 
modific`rile permanente ale Codului fiscal, infrastructura slab` sunt aspectele invocate cel mai adesea de 
comunitatea de afaceri atunci cånd explic` sc`derea nivelului investi]iilor. 

Sursa: World Economic Forum - Global Competitiveness Report 2010-2011
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Recomand`rile FIC

Investi]iile str`ine s-au pr`bu[it \n 2010 pån` la nivelul de 2,6 mld. EUR (atingånd nivelul anului 2006), 
\nregistrånd aproape 9,5 mld. EUR \n 2008, cel mai ridicat nivel anual al investi]iilor str`ine \n Romånia din 
1989. Astfel, pentru a cre[te atractivitatea investi]ional` \n Romånia, atåt de necesar` relans`rii economice, 
se impune reducerea imediat` a deficien]elor structurale, pentru \nl`turarea barierei birocratice din calea 
eficien]ei economice. 
FIC consider` c`, pentru a avea un sector public eficient, autorit`]ile romåne ar trebui s` adopte m`suri de 
reform` institu]ional` [i s` modernizeze principalele servicii publice (educa]ie, s`n`tate, pensii, institu]ii 
de punere \n aplicare a legii etc.), precum [i lansarea de programe investi]ionale adecvate, care s` stopeze 
declinul economic [i s` conduc` la relansarea cre[terii \ncepånd cu anul viitor.

FIC a publicat \n octombrie 2010 un Program pentru cre[tere economic`. Acest document cuprinde o serie 
de m`suri [i ac]iuni care trebuie luate urgent pentru a dep`[i efectele recesiunii [i pentru a relansa cre[terea 
economic`. Recomand`rile FIC includ [i m`suri de modernizare a sectorului public. 

Recomand`rile FIC erau:

• Reformarea administra]iei publice prin folosirea de indicatori de eficien]` clar defini]i
 - revizuirea [i \nl`turarea structurilor [i sistemelor de administrare f`r` valoare ad`ugat`
 - evaluarea calific`rii [i calit`]ii personalului pentru \mbun`t`]irea calit`]ii serviciilor [i eficien]ei
 - implementarea unui concept standard de guvernare pentru a fi utilizat de toate institu]iile statului   
  \n rela]iile cu publicul
• Efectuarea de \mbun`t`]iri considerabile \n domeniul finan]elor publice
 - l`rgirea bazei de impozitare, \mbun`t`]irea sistemului de \ncasare a impozitelor prin sporirea   
  transparen]ei [i depolitizarea procesului, cre[terea eficien]ei cheltuielilor publice \n conformitate cu
  standardele UE [i concretizarea pån` la sfår[itul anului a disponibiliz`rilor planificate \n sectorul   
  public
• Restructurarea societ`]ilor aflate sub controlul statului
 - continuarea procesului de restructurare, eficientizarea opera]iunilor, externalizarea activit`]ilor 
  secundare, implementarea IFRS (Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar`), preg`tirea 
  societ`]ilor pentru privatizare (list`ri par]iale la Bursa de Valori [i vånz`ri strategice), \nchiderea 
  sau vånzarea societ`]ilor sau a opera]iunilor care provoac` pierderi, introducerea unor 
  Membri ai Consiliului de Administra]ie din exterior
• |nt`rirea rela]iei cu ONG-urile cunoscute
 - cooperarea \n domeniile externaliz`rii par]iale a serviciilor sociale sau introducerii celor mai bune   
  practici din acest domeniu, pentru a \mbun`t`]i eficien]a resurselor financiare alocate serviciilor   
  sociale

FIC apreciaz` c` o reform` echilibrat` a sectorului public ar trebui s` aib` \n vedere urm`toarele priorit`]i:

• ra]ionalizarea cheltuielilor
• cre[terea veniturilor la buget [i orientarea cheltuielilor c`tre investi]ii
• stabilirea priorit`]ilor de investi]ii [i bugetarea multianual` a acestora 
• accelerarea absorb]iei fondurilor europene

Reducerea cheltuielilor publice ar trebui s` aib` \n vedere continuarea procesului de \nl`turare 
a structurilor [i sistemelor de administrare f`r` valoare ad`ugat`. Trebuie continuat` analiza cheltuielilor 
curente din fiecare institu]ie central` [i local` finan]at` din bugetele publice [i eliminat` orice cheltuial` 
neoportun`.

Legisla]ia privind salarizarea unitar` a func]ionarilor publici a reprezentat un progres important, dar 
insuficient, care va trebui continuat prin ra]ionalizarea posturilor din administra]ia public` central` [i local`, 
reducåndu-le num`rul [i delimitåndu-le mai bine atribu]iile. Administra]ia public` ar trebui eficientizat` prin 
informatizare, debirocratizare [i depolitizare.

Este necesar [i un control strict al cheltuielilor cu asisten]a social` [i cu salariile din sectorul public. 
|n plus, ar trebui s` se reduc` [i cheltuielile din sectorul de s`n`tate, precum [i arieratele. Nu \n ultimul rånd, 
se impune transparentizarea total` a modului \n care sunt cheltui]i banii publici [i a stabilirii priorit`]ilor 
investi]ionale ale tuturor autorit`]ilor publice. 
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Cre[terea veniturilor bugetare trebuie s` se realizeze printr-o reform` a fiscalit`]ii, prin 
\mbun`t`]irea colect`rii [i reducerea evaziunii fiscale, astfel \ncåt efectele negative asupra mediului 
de afaceri s` fie minime. Suplimentarea veniturilor bugetare este posibil` [i prin cre[terea bazei de 
impozitare [i prin reducerea/eliminarea excep]iilor/scutirilor de la plata taxelor. Reforma ar trebui s` se  
fac` \n mod coordonat, pentru a asigura predictibilitate [i stabilitate, iar GR ar trebui s` evite modific`rile 
ad-hoc aduse sistemului de impozitare.

Odat` creat echilibrul \ntre veniturile [i cheltuielile bugetare, este necesar` alocarea cu prioritate 
a resurselor financiare, din disponibilul existent, c`tre anumite categorii de cheltuieli, \n primul 
rånd c`tre investi]ii [i \n special \n infrastructur`. S-ar crea astfel locuri de munc`, ar fi stimulate alte 
sectoare din economie [i, \n final, s-ar transmite un semnal pentru mediul de afaceri c` economia poate 
s` revin` pe cre[tere. Pentru a avea rezultate, resursele alocate c`tre investi]ii trebuie direc]ionate \n func]ie 
de priorit`]ile stabilite, pe baza rezultatelor analizelor cost-beneficiu. FIC a prezentat, pe baza propriei 
analize, o list` cu principalele 10 proiecte (dintre cele peste 46.000 existente), majoritatea de infrastructur`, 
care ar trebui finalizate [i care ar urma s` creeze aproximativ 500.000 de noi locuri de munc`. 
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11.1 Progrese \nregistrate

Anul 2010 a reprezentat un moment crucial pentru strategia de dezvoltare a infrastructurii Romåniei, 
fiind adoptate cåteva m`suri strategice [i legislative importante, dintre care cele mai semnificative sunt 
urm`toarele: 

• O nou` reglementare privind PPP-urile. 

|n data de 5 octombrie 2010, a fost publicat` \n Monitorul Oficial al Romåniei Legea nr. 178 a 
parteneriatului public-privat („Legea PPP”), care a intrat astfel \n vigoare. Legea creeaz` cadrul legal general  
pentru \nfiin]area [i func]ionarea PPP-urilor institu]ionalizate \n Romånia. 

Din acel moment, ca urmare a unei solicit`ri din partea CE [i pentru a alinia sistemul local de PPP cu 
standardele europene, Legea PPP a fost amendat` prin OUG nr. 39 din data de 20 aprilie 2011, publicat` \n 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 284 din data de 21 aprilie 2011.

De[i Legea PPP reprezint` un pas important \n procesul de stimulare a investi]iilor de capital 
privat \ndeosebi \n infrastructura public`, forma final` a legii prezint` \nc` anumite deficien]e [i posibile 
aspecte care necesit` viitoare \mbun`t`]iri (gestionarea performan]ei proiectelor PPP [i evaluarea 
performan]ei contractelor sunt dou` aspecte care reprezint` motive de \ngrijorare).

|n data de 13 decembrie 2010, au fost aprobate Normele Metodologice de Aplicare a Legii PPP („Normele”) 
prin HG nr. 1239. Normele erau destinate s` consolideze [i s` clarifice anumite aspecte din Legea PPP care 
erau fie insuficient, fie deloc reglementate de lege. Cu toate acestea, forma final` a Normelor necesit` \nc` 
\mbun`t`]iri, \n condi]iile \n care unele neajunsuri ale Legii PPP nu au fost solu]ionate \n mod corespunz`tor. 

• Programul Na]ional de Dezvoltare a Infrastructurii lansat de GR pentru anii 2011 – 2020.

GR a lansat Programul Na]ional de Dezvoltare a Infrastructurii („PNDI”) pentru anii 2011 – 2020, 
reglementat prin OUG nr. 105/22 noiembrie 2010 („OUG nr. 105/2010”). Avånd o valoare global` ce dep`[e[te 
4 miliarde de Euro, PNDI stabile[te o serie de priorit`]i, pentru fiecare fiind indicate obiectivele de 
ansamblu, valoarea [i ordonatorul principal de credite desemnat, dup` cum urmeaz`: 

Infrastructur`
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Infrastructur` \n domeniul dezvolt`rii regionale.
|n aceast` sec]iune a programului, GR (prin Ministerul Dezvolt`rii Regionale [i Turismului – MDRT) prevede 
realizarea, modernizarea [i reabilitarea a 10.000 km drumuri jude]ene [i de interes local. 
Un alt proiect din cadrul aceleia[i sec]iuni const` \n modernizarea satului romånesc, pentru a 
\mbun`t`]i calitatea vie]ii pentru popula]ia rural`. Proiectul beneficiaz` de finan]are multianual`, fiind sub 
administrarea MDRT. Acela[i minister va fi responsabil pentru implementarea a dou` proiecte de investi]ii 
\n infrastructur` cu privire la sisteme de canalizare [i sta]ii de epurare a apelor uzate, precum [i alimentarea 
cu ap` a localit`]ilor. 

Infrastructur` \n domeniul mediului.
MMP gestioneaz` programele multianuale de mediu [i gospod`rire a apelor avånd ca obiectiv 
conformarea infrastructurii romåne relevante la standardele de mediu ale UE referitoare la 
sistemele integrate de alimentare cu ap` [i canalizare – epurarea apelor uzate, asigurarea aliment`rii 
cu ap` conform standardelor europene, extinderea [i/sau modernizarea re]elelor de distribu]ie 
a apei [i a re]elelor de canalizare – epurarea apelor uzate menajere. Aceea[i autoritate de stat gestioneaz` 
infrastructura \n domeniul gospod`ririi apelor, lucr`rile de ap`rare \mpotriva inunda]iilor, lucr`rile de 
punere \n siguran]` a barajelor, precum [i reabilitarea [i protec]ia zonei costiere. 

OUG nr. 105/2010 precizeaz` c` fondurile destinate proiectelor de mai sus se vor aloca anual, pe baza 
documenta]iei tehnico-economice aprobate, din fonduri externe nerambursabile/rambursabile, bugetul de 
stat [i alte surse. Pentru activit`]i prestate \n cadrul PNDI, prestatorii, executan]ii [i furnizorii pot contracta 
credite bancare cu garan]ie de stat.

• Reintroducerea condi]iilor contractuale FIDIC. 

Prin HG nr. 1405/2010 (care a intrat \n vigoare \n luna ianuarie 2011) s-a aprobat utilizarea condi]iilor 
contractuale ale Federa]iei Interna]ionale a Inginerilor Consultan]i \n Domeniul Construc]iilor (FIDIC) 
pentru obiective de investi]ii din domeniul infrastructurii de transport de interes na]ional, finan]ate din 
fonduri publice. Aceste condi]ii contractuale devin obligatorii pentru contractele de lucr`ri acordate de MTI 
atunci cånd valoarea acestor contracte dep`[e[te 4.845.000 EUR. 
Reintroducerea condi]iilor contractuale FIDIC (anterior func]ionale \n Romånia \ntre anii 2008 [i 2009) 
poate contribui la atingerea unui grad mai mare de siguran]` cu privire la riscul interpret`rii contractuale, 
ad`ugånd o mai mare exactitate numeroaselor aspecte opera]ionale aferente marilor proiecte de investi]ii 
\n infrastructur`.

• Schimb`ri de strategie la MTI.

Recentele schimb`ri \n organizarea MTI par s` fi adus schimb`ri strategice [i o cre[tere a ratei de 
absorb]ie a fondurilor UE relevante, de 2,65% \n luna ianuarie 2011, conform cifrelor Ministerului. 
|n luna decembrie 2010, Ministerul a anun]at licita]ii pentru proiecte de construire a infrastructurii rutiere, 
\n leg`tur` cu Coridorul IV Pan-European, care are o valoare de 1,4 mld. EUR. Se preconizeaz` c` numai \n 
anul 2011 MTI va efectua pl`]i \n cadrul „Programului Opera]ional Sectorial – Transport” \n valoare de 500 
mil. EUR \n leg`tur` cu proiecte de investi]ii \n infrastructur`. 

|n plus, \n anul 2011, MTI inten]ioneaz` s` restructureze Compania Na]ional` de Autostr`zi [i Drumuri 
Na]ionale din Romånia, care a beneficiat \n anul 2010 de subven]ii de la stat \n valoare de 1,6 mld. EUR.

11.2 Aspecte care necesit` \mbun`t`]iri

11.2.1 |mbun`t`]irea cadrului de reglementare a PPP-urilor

Legea PPP a fost un act normativ mult a[teptat avånd \n vedere c` trebuia s` umple un gol legislativ, unde 
era necesar un cadru legal specific pentru \nfiin]area [i func]ionarea PPP-urilor. Dup` cum s-a men]ionat 
anterior, pot fi aduse \mbun`t`]iri acestei structuri de reglementare.
 

Recomand`rile FIC

FIC s-a implicat activ \n dezvoltarea cadrului PPP prin furnizarea de informa]ii directe autorit`]ilor de 
reglementare relevante [i prin adoptarea \n mod frecvent a unei pozi]ii publice cu privire la acest aspect. 

Astfel, un num`r mare de modific`ri incluse \n recomand`rile FIC au fost avute \n vedere [i implementate 
prin OUG nr. 39 din data de 20 aprilie 2011:

Legea PPP modificat` prevede acum „procedur` deschis`” [i „dialogul competitiv” ca proceduri de selec]ie 
ce trebuie utilizate \n cadrul procesului aferent atribuirii de contracte PPP. |n sprijinul acestor proceduri de 
selec]ie au fost introduse modific`ri procedurale.
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De asemenea, entit`]ile care iau parte la oricare dintre cele dou` proceduri de selec]ie trebuie s` prezinte 
dovada pl`]ii unei garan]ii de participare.

Conform regulamentului modificat, companiei de proiect, ce trebuie s` fie organizat` ca o societate romån` 
pe ac]iuni ai c`rei ac]ionari vor fi partenerul public [i cel privat, i se pot acorda toate sau o parte din 
serviciile din sectorul public \n care este implicat partenerul public. De asemenea, partenerul public poate 
autoriza compania de proiect s` primeasc` pl`]i de la beneficiarii serviciilor furnizate \n cadrul PPP.

De asemenea, au fost introduse noi prevederi \n ceea ce prive[te contraven]iile [i infrac]iunile. 
|n special, refuzul partenerului public de a furniza informa]ii cu privire la contractele PPP Unit`]ii Centrale 
de Coordonare a PPP din cadrul Secretariatului General al GR atunci cånd acest lucru \i este solicitat \n 
scopuri de monitorizare [i supraveghere, se sanc]ioneaz` cu amenzi \ntre 40.000 RON [i 100.000 RON.

Persoanele care contest` \n instan]` procedurile de atribuire a contractelor PPP nu mai sunt nevoite s` 
depun` garan]ia calculat` ca procent din valoarea contractului. O alt` modificare este aceea c` orice 
persoan` care consider` c` i-au fost lezate drepturile sau interesele printr-un act al partenerului public 
poate depune, \n cadrul unei proceduri extrajudiciare, o contesta]ie la Consiliul Na]ional de Solu]ionare a 
Contesta]iilor (CNSC), solicitånd anularea [i/sau modificarea actului \n cauz` [i recunoa[terea dreptului sau 
interesului legitim astfel pretins. |n cazul respingerii unei astfel de contesta]ii, contestatorul va fi obligat la 
plata unei sume fixe [i a unei cote de pån` la 1% din valoarea contractual`.

Conform legisla]iei modificate, dac` partenerul privat este o asociere de entit`]i private, numai liderul 
asocierii are obliga]ia de a r`måne \n Compania de Proiect, \n timp ce celelalte entit`]i se pot retrage din 
proiect dac` [i-au \ncheiat activit`]ile \n care erau implicate.

Cu toate acestea, FIC consider` c` o serie de aspecte opera]ionale [i regulatorii nu au fost avute \n vedere 
pån` \n prezent [i ar putea genera anumite probleme de implementare [i, prin urmare, trebuie abordate f`r` 
\ntårziere:

•	 Legea PPP ar trebui s` furnizeze informa]ii suplimentare cu privire la coordonatele opera]ionale 
ale Companiei de Proiect care urmeaz` a fi \nfiin]at`. Aceste informa]ii ar trebui s` permit` o flexibilitate 
\n derularea pe termen lung a proiectului (de exemplu, posibilitatea intr`rii \n Companie a unui nou 
partener privat). |n plus, Compania [i partenerul privat ar trebui s` beneficieze de ample garan]ii de risc 
opera]ional astfel \ncåt s` se asigure c` proiectul PPP urmeaz` un curs al afacerilor linear, obiectiv 
[i previzibil indiferent de schimb`rile economice/politice/sociale. Aceste prevederi ar putea fi incluse 
\n contractul PPP. Cu toate acestea, datorit` importan]ei vitale a acestui aspect, ar trebui prev`zut 
\n mod explicit \n legisla]ie un cadru general care s` reglementeze alocarea riscului public-privat.

•	 Avånd \n vedere c` proiectele PPP sunt, de obicei, angajamente pe termen lung, Legea PPP 
ar trebui s` stabileasc` un cadru adecvat de reglementare a posibilit`]ii de modificare a proiectului. 
|n consecin]`, ar trebui s` existe prevederi specifice pentru a acoperi diferite aspecte ale procesului 
de modificare a proiectului ini]ial (schimb`ri societare, executarea [i implementarea contractului, 
ajust`ri opera]ionale etc.) care pot genera, la un anumit moment, necesitatea de a aduce anumite 
schimb`ri.

•	 Legea PPP prevede c` partenerul public trebuie s` participe cu un aport \n natur` \n Compania 
de Proiect. Aceast` prevedere poate fi interpretat` ca o interdic]ie a partenerului public de a aduce 
[i alte aporturi decåt cele \n natur` \n Compania de Proiect, astfel necesitånd clarific`ri. 

•	 Conform unei prevederi nou introduse \n Legea PPP, partenerul public poate exclude printr-o 
procedur` de selec]ie orice ofertant care este declarat falimentar \n baza unei decizii judec`tore[ti. 
Prevederea a fost transpus` din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi]ie public`, 
a contractelor de concesiune de lucr`ri publice [i a contractelor de concesiune de servicii [i poate 
cauza dificult`]i opera]ionale importante \n cazul \n care un partener privat este \n stare de lichidare 
la momentul desf`[ur`rii procedurilor de selec]ie [i intr` \n faliment dup` \ncheierea unui PPP. 
Trebuie incluse clarific`ri \n Normele de Aplicare a Legii PPP.

•	 Normele ar trebui modificate pentru a fi \n concordan]` cu Legea PPP, astfel cum a fost modificat` 
prin OUG din aprilie 2011.
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11.2.2 Urgentarea absorb]iei de fonduri UE

Existen]a unei infrastructuri adecvate reprezint` un aspect critic pentru activit`]ile economice, care 
\n urm`torii ani poate doar cå[tiga \n importan]`. Aceasta are impact asupra costurilor de func]ionare 
[i, prin urmare, reprezint` un factor major \n stabilirea loca]iei unde firmele \[i desf`[oar` activitatea [i 
aleg s`-[i extind` opera]iunile. |n timp ce numeroase ]`ri se confrunt` cu dificult`]i semnificative \n 
finan]area proiectelor de infrastructur`, Romånia are o pozi]ie privilegiat`, avånd acces la fonduri UE 
nerambursabile \n valoare de 4,57 mld. EUR alocate \n mod specific proiectelor de infrastructur`, care sunt 
cu atåt mai mult binevenite \n aceast` perioad` de recesiune. Din p`cate, absorb]ia de c`tre Romånia a 
fondurilor UE continu` s` fie cu mult \n urma altor ]`ri din ECE. |n luna septembrie 2010, rata de absorb]ie 
a fondurilor UE relevant` pentru MTI a fost doar pu]in peste 1% din totalul fondurilor disponibile.

Recomand`rile FIC

Pe lång` consolidarea cadrului relevant de reglementare, FIC recomand` ca MTI s` regåndeasc` procesele 
folosite de unit`]ile relevante pentru coordonarea fondurilor UE, s` stabileasc` procedee rapide pentru 
proiectele prioritare, s` centralizeze \ntreaga responsabilitate [i s` accelereze absorb]ia proiectelor mari de 
infrastructur` (inclusiv prin PPP-uri). |n plus, atunci cånd se ini]iaz` noi investi]ii \n infrastructur`, ar trebui 
acordat` prioritate proiectelor de investi]ii cofinan]ate din fonduri UE. 

Proiectele care sunt planificate corespunz`tor [i organizate eficient ar trebui s` aib` rezultate mai eficiente 
[i cu mai multe [anse de a se bucura de implicarea comunit`]ii de afaceri [i a publicului. |n consecin]`, 
GR ar trebui s` elaboreze un plan general pentru a asigura elaborarea unor metodologii, \n vederea unei 
implement`ri mai rapide a proiectelor complexe de infrastructur`. Acest plan general ar trebui s` se 
concentreze \n principal asupra stabilirii priorit`]ilor [i optimiz`rii resurselor, precum [i asupra reducerii 
fragment`rii procesului.

|n general, firmele doresc ca GR s` formeze un parteneriat cu sectorul privat pentru a elabora solu]ii 
eficiente care s` creasc` competitivitatea [i s` men]in`/stimuleze cre[terea. 
Pentru a sprijini acest proces, GR ar trebui s` \ncurajeze activ participarea sectorului privat la proiecte prin 
externalizare, consultan]` tehnic` [i de gestiune, facilitarea structurilor de finan]are sau a PPP-urilor.

Romånia ar trebui s` efectueze, de asemenea, o evaluare comparativ` cu ]`rile UE \nvecinate din regiune 
(cele mai relevante fiind Polonia, Ungaria [i Republica Ceh`), s` \mp`rt`[easc` experien]ele de succes [i s` 
aplice lec]iile \nv`]ate \n vederea eficientiz`rii proceselor de absorb]ie a fondurilor UE pentru infrastructur` 
pentru a \mbun`t`]i rata de absorb]ie a acestora. 
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NOTE






